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Karakters 
 

Mister Austin – ‘n Engelsman 
 

Susan – ‘n Jong meisie van plesier 
 

Adela – Eienares van die huis van plesier 
 

Prudence – ‘n Kok 
 

Biffie - Die melkman 
 

Elsie –‘n Kerrieverkoopster en siener 
 

Koeloe – ‘n Jong seun 
 

Vinkel – Een van die tweeling 
 

Siena – Sy vrou 
 

Baber – Sy honger vriend 
 

Koljander – Die ander tweeling 
 

Vraagom – Sy vriend 
 

Ou Buffel – Siena se pa 
 

Dok – ‘n Dokter 
 

Ou Sukkelgert – ‘n Sukkelaar saksofoonspeler 
 

Jong dansmeisies 
 

Kaapse Korpsorkeslede 
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Skrywersnota 
 
Die Dansmeisies en die Kaapse Korpsorkes aan die einde van die teks sou gesny kon word met 
geringe teksaanpassings sodat die laaste lied slegs deur die kernspelers gesing word. En Liewe 
Vader tog! Hierdie is nie ‘n politieke play nie! Dis net ‘n vrolike musiekspel met stukkies 
nostalgie hier en daar, waarvan selfs die musiek en songs gesny kan word indien julle nie self wil 
sports maak met moontlike liedjies nie.  
 
 

Milieu 
 
 
Dis ongeveer die jaar 1954. Dis ‘n paar jaar voordat Waaihoek, die destydse grys woongebied in 
Bloemfontein, sou verdwyn soos Distrik Ses weens verskuiwings onder die 
Apartheidswetgewing. Hier in Waaihoek speel die komende drastiese politieke invloed wat sou 
kom nog ‘n mindere rol. 
 

Dekor 
 
Op die verhoog twee huisie in Waaihoek en die straat voor vorm ‘n soort klein pleintjie. Links 
skuins voor is Vinkel se huis met sy stoep voor teen die straat. ‘n Breë gangetjie skei sy huis van 
die huis regs, soortgelyk in styl maar heelwat groter en met ‘n kleiner stoepie tot op die straat. In 
die langer symuur heel regs van dié huis is ‘n skuifraamvenster. Regs voor ook ‘n asblik of so 
iets om op te sit. Die gangetjie in die middel van die twee huise lei agtertoe na die stad. Die huis 
regs is Miss Adela se sjebeen cum huis-van-vleeslike-plesier. Die pad na links voor lei na 
Bloemfonteinstasie en die pad regs voor na die duikweg wat na Heidedal lei.  
 

Tyd 
 
Dit is Somer. Vroegoggend – omtrent so vyfuur. Musiek uit die 1950’s word uit die Sjebeen 
gehoor.  
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Bedryf 1 Toneel 1 

 
(Iewers huil ‘n hond ‘n hond uit ‘n bos uit! ‘n Trein fluit op die agtergrond. Biffie kom met sy 
afleweringsfiets met melkbottels voor op van die Stasie se kant af ingery. Hy sit sy fiets teen die 
Sjebeen se stoep neer en bring twee bottels melk na Vinkel se huis en sit dit op die stoep. Agter 
hom slip Mister Austin skelm-skelm deur Miss Adela se huis se syvenster uit. Biffie sien hom en 
skuil op die stoepie van Vinkel se huis.)  
 
Mister Austin: (Duidelik hoog gekoring) Bye Sweethart! Jy bly die beste! The more I see you the                   
                         more I hate my lonely life! 
 
Susan: (Verskyn in haar sexy nagkebaai in die venter) Sjarrup, Mister Austin! Miss Adela slaap   
             al lankal! Maak aan! Maak aan! Dis al vyfuur!  
 
Mister Austin: Ag, ou Adela! Just a jealous old witch! When the wrinkles strike the lower neck,    
                        they get conservative and bitterbek! 
 
Susan: Haai! Wil Mister Austin nou  hê die hele Waaihoek moet weet waar Mister Austin in die  
            nag in rondkuier! More staan dit net so geskrywe vir die haaipolaai in die Friend! “Die  
            pêrewedder- en dobbelaarsbroer van die geagte Burgemeestersvrou, ene Mister Llewelen        
           Austin, kuier by een van  Miss Adela se skandalige meisies in Waaihoek!”  
 
Mister Austin: Ag, so what! Ek gaan daai jacpot nog slaat! Een van die dae! Dan kick ek my hele    
                        family uit my mind uit en kom bly net hier! And then we’ll have a party! (hy gooi    
                        ‘n paar boudswaaie) Pata-patta!!! Pata-patta!!! Pata-patta!!! 
 
Susan: En ou Verwoerd? Ga’t hy ôk kom gatswaai? Pata-patta!!! 
 
Mister Austin: Ag man, my suster en ou Verwoerd se gat… I like it here! I detest all her sloppy,  
                        tranetrek symphonies… I like kwela!! Or songs with oempf!!! (Hy slinger in  
                        die gangetjie af stad se kant toe) Roll down the barrel… we’ll have a barrel of  
                        fun… Roll down the barrel!!!! (Die hond begin tjank) 
 
Adela: (Pluk haar voordeur oop. Sy het al geslaap en lyk ‘n spektakel) Sjarrap, Mister Austin!   
           Go home man! You raas the whole blêddie buurt wakker! Waaihoek is ‘n repectable place  
           man!!! 
 
Susan: (Pluk gou die skuifraamvenster af) O, koek!  
 
Mister Austin: Aaach! Shut-up yourself… you …you…you old crinkleface! 
 
Adela: Crinkleface!! Hey! Don’t vloek me, hey! I’m a bleddie lady! Okay?! 
 
Mister Austin: Okay, okay… bye!! Sien julle weer op Nuwejaar! (Op pad uit deur gangetjie   
                        agter) Roll down the barrel… we’ll have a barrel of fun… Roll down the barrel!! 
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Biffie: (Het die hele gedoente verskuild van Vinkel se stoep af waargeneem) Nou toe al julle  
           concervatives! Moet nou tog nie weer snaaks dink nie. Dis ma’ net die arme ou bachelor  
           Austin en dis sulke tyd van die jaar! Dis ma’ net ‘n ordinary day met sy eie ordinary way- 
           out way! To put you into the picture. Dis Waaihoek die. Bloemfontein se eie grey area.                 
           Daai girl daarbinne is Susan en sy’s in die – soos julle kon gereken het – in die        
           entertainment business. Sy’s so sweet soos ‘n Lily, maar so clever soos ‘n kat. En ‘n  
           trickster! Die manne is mal vir haar! Julle weet – die Austins en so. Maar sy’s clever! 
           Sy gooi die dop saam met die charms en netnou dop die man van die dop en hy dink hy                   
           het gekry wat hy wou, maar hoeka en hy net gekry wat sy wou! (Biffie skiet sy vinger oor  
           sy mond en beduie ‘niks’) Netso! Sweet blow all! Now sweet, no blow, now buggerall!             
          Ma hoe sal ek sê! (Hy klap sy boud) Hy’s platsak, Pellie! Platsak!! Pardon the pun!  
 
Adela: ( Skree binne vir Susan) Five o’clock! Lights out, Susan! (Die lig in die skuifraamvenster   
           word afgesit)  
 
Biffie: O ja! En dis nou Miss Adela!! Die Queen vannie set-up. Crinkles nou al bietjie beyond  
           repair. Haai shame! “Vars van die Kaap! Vars vannie Kaap!”, het die manne haar geterg     
           toe sy 5 jaar terug hier kom arrive. Nogal geniune vannie Kaap af hoor! By die parlement  
           gewerk. Jy weet nou nie in die Parlement nie – om. Toe split sy ‘n Minister en hy kom sit      
           haar hier op met ‘n sjebeen en alles. Lekker uit sy pad uit! En het sy geld gehad! Net soos       
           sy praatjies maak van teruggaan Kaap toe op die phone, pak hy haar dik mettie  
           platgesigte!           
           Maar so twee jaar terug toe word hy Ambassador in Chile. Die ou lover nou. En toe drop   
           hy haar. Sy vrou is saam sien! Chile toe met die chilly girl. So, Adela bly nou ook maar  
           hier…’n bietjie armer en sonner support! Want die support sit met die chilly girl in Chile!    
           So bly sy nou hier. Tussen ons almal… Een happy family. Sy kon tog nie daar gaan bly  
           nie! (Hy wys Stad se kant toe) Sy sou nie daar fit tussen die hoipoloi nie. Jy weet die  
          Austins en die Fichards en die Steyns en so… 
 
         So! Dis soos dit is!! Hier in Waaihoek bly almal maar so deurmekaar, in harmony…. Al vir   
         jare der jare! Sonner Verwoerd se worries! Sal ek sê? Die erecters van daai finger pointing                
         statue van die Hollander daar voor eie sy gebou het hom in die wrong direction laat point     
         toe hulle hom ge-erect het – so daai erection pla ons nie…  
 
        In Waaihoek soek ons niks van politieks nie. En dis mos eintlik ôk nie hoekom ons almal  
        hier saam is nie! So relax en enjoy! Tonights it’s entertainment! Lekker los, relaxing fun!  
        So! Hie’ gaat ons! Gee my music man! (Hy klap sy vingers vir die klankman en ‘n vrolike                 
        beat klink op). Hier gaat ons met die late start prologue!! (Met sy melkbottels in sy hande en  
        sy vrolike dans sing en rap hy die onderstaande.) 
 
  

Ek is gestuur om te kom sê wat ek moet sê 
So ek gaat dit sê want ek wil dit sê. 
Nou sommer so vir inbetween! 
Ek start die show se eerste scene! 



 6

 
My naam is Biffie en met act is ek nog ma’ ‘n tiffie. 
Die lat ek sit met ‘n part soos die. 
But a part is part is a part sê Shakes 
So I take whatever it takes! Ek sê! 
Ek vat jou deur die prologue in ‘n jiffie! 
 
Okey! Okey! Nou gaat ek staart!  
Die titel van die sports soos elkeen weet 
Is sonner om te sukkel en sonner om te sweet 
Vinkel en Koljander! 
Die een is soos die ander! 
Ewe slim en ewe smaart! 
 
Al die action jol ons hier 
Wat binne happen concern ons nie!  
Hier jol elkeen maa’ sy eie part 
Sommer so los in die Waaihoekstraat.  
 

(Hy hou op dans en kom chat sommer direk met die gehoor) 
 

Jy weet! Eintlik is dit so ‘n hollesteboller deurmekietiemakraai se storie die! 
Lat ek eerder vir julle mooi in die picture sit, solat ons nie confused raak nie. 
By so ‘n storie is dit ‘n neccesity! Maa’ hier kom die vrou wat met vision en presision die  
hele storie kan laat oopvou! 

 
(Elsie, ‘n Slamserige kerrieverkopervrou kon van regs met haar ware op ‘n stootkarretjie op) 
 
Biffie: Hier Antie Elsie! Vertel die mense van jou vision!  
 
Elsie: Waai een? Jy moet nie spot met die helm nie! 
 
Biffie: Daai een met die complicated plot! Wat jy gekry het toe jy die heeldag die Ringsitting se  
           kerkmannelle moes press met die sterk bensien. 
 
Elsie: Ai, Kind! My kop raak nou nog seer as ek net daaraan dink! 
 
Biffie: Please Antie Elsie… (Hy wys na die melkfiets) Ek drop vir jou twee pinte voor jou deur!  
  
Elsie: Okay! Here we go! (Mistieke musiek op uit agtergrond) 
          Dit was die vision… Dit was die dream… 
          Long time ago in District Six 
          Is Vinkel en Koljander se hele history al opgefix! 
          Net voor die Depressie da’ staart die storie. 
          So ‘n ding is nog nooit gehorie! 
          Daa’ bly daai jare die family van Draad. 
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         Oupa Tollie Droogoog van Draad. 
         Die Original ou Droogoog van Draad nou nê! 
         Van Holland af –getroud met ‘n Slamse vrou wat lankal dood is. 
         Ouma Kerrie, soos ek dit het... 
 
Biffie: Nou hoe sy dood is concern ons nie, want sy feature nie in die storie nie! 
   
Elsie: So, dis Tollie Draad en Pa en Ma. 

Ou Draaidjie Draad, maar ook bekend  
as Frederik Worceshester Harlekyn.  
Lief vir dop! Ja, lief vir sy wyn. 
Die Ma se naam die ken ek nie. 
Kon haar nie straight in die dream sien nie.  
Sy’t die gees gegee- reguit langbome toe!  
She gave up the ghost, you know! 
Kicked the emmer one Monday morn’ 
On the very same day her babies were born.  

 
Biffie: Ja jy’t reg gehoor! BABIES!!  
           Twins jy weet soos in tweeling nê! 
 
Elsie: So’t hul da’ in die prêm gelê. 

Vinkel en Koljander. 
Die een lyk soos die ander! 
Harlekyn kry daa’ sy thrill. 
‘n Tweeling sônner ‘n fertility pil 

          Toe straaik daa’ mos die tragedy!  
 
Biffy (Tersy) Dis ‘n play met balance die! 
 
Elsie: Ou Frederik Worcester Harlekyn gee sy lewer - boots en all  
          vir ons ou Kaap se soetste wyn. 
          Drie jaar suip hy, siek hy, tiep hy! Poef! Morsdoodoorle’ van die wyn. 
          En daar sit Ou Draad Droogoog met die twins op hande. 
 
Biffie: Drie jaar oud en sonder kanne! (Hy wys twee melkbottels) 
 
Elsie: Opgewerkte ou twee hande! 
 
Biffir: En die Wellfare ry hom! Ry hom, Manne! 
 
Elsie: “Waar’s jou planne? Sê jou planne!!” 
 
Biffie: Hulle wil-wil vat aan sy twee manne! 
 
Elsie: So two ticks later book hy hom, met ‘n halfkan wyn,  
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           en altwee twins virrie great escape oppie deurnagtrein! 
 
Biffie: Jo’burg toe! Om te verdwyn…  
 
Elsie: Klein Vinkel slaap al – opgedress. Ou Draad koop kos vir een pond ses.  

Koljander Stoutgat Mier-in-die-broek, loop soek vir Draad en raak self soek! 
WHOEIIIOEHIEEE!!! One tjoek tjoek, two tjoektjoek! 
Da’ gaat die stoomperd! Voet in die hoek! 
Net met Vinkel, sonder Draad en klein Koljander! 
Die een weet minder van die ander! 
Daar trek Vinkel opgefix – sonder ticket – Hy weet niks!  
 
Ou Draad soek raad die stasie vol, jaag al wat mens is daar op hol!  
Die Station Master kry hom kalm. Pomp hom gou met die groentwak walm. 
“My Jo’burg pêl sal als opfix! 
“Op die eerste trein terug! One two six! 
Is jou laaities terug in District Six!” 
 
 Hier kom ‘n Kaapse lady ingehol 
 “Ek kry die kind op die spoorlyn jol!” 
 En daar staat Vinkel óf Koljander! 

 
Biffie: Die een lyk immers soos die ander. 
 
Elsie: Maar een is missing! Een is soek! 
 
Biffie: Dié lê en slaap in die trein se hoek! 
 
Elsie: Met klein Koljander gaat Draad maa’ huistoe 

Want wie weet raad? Ja, hoe nou hoe? 
Hy wag betraand vir ‘n dag of twee. 
Hy bly maar hoopvol 
Hou maar moed. 

 
Biffie: Die Station Master sal kom notice gee. 
 
Elsie: In the mean time tjoef ou Vinkel opwaarts, noordwaarts deur die nag. 
 
Biffie: Die trein stop net waar jy verwag… op Bloem se stasie – laat daai nag. 
 
Elsie: Vinkel wawydwakker sonder ticket, kos of koek, decide dis Jo’burg die… 
           en Draad is soek. 
          Hy klim daai trein af net hier onder!  
          En loop na Waaihoek…die klein Donner! 
 
Biffie: Dis ‘n amper ware vision! 
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Hier kry Tant Girt, long time ago, ‘n kind hier in die strate, 
gee hom kos en soek sy Ma-goed. 
Maar als verniet. Die kind is losgoed! 
Soos hy speel in haar ou winkel. 
Vra sy hom sy naam? Sê hy net: ”Vinkel”. 

           Sonder kinders al die jare…  
           Ongetroud, op oumensjare 
           maak Girt hom groot as maar net hare! 
 
           Maar hoor hoe klink die vision verder 
           Laat wiel tant Els’… vertel maar verder… 
  
Elsie: Back home in District Six, treur Ou Draad hom op oor Vinkel. 

Die’s skoonveld weg! Sy kleinkind Vinkel! 
So glo ou Draad maar later Vinkel is maa’ opgefix 
deur Jo’burg jollers of die bad Street Kids.  
En so obsessed raak hy met Vinkel, hy noem Koljander naderhand Vinkel! 
En wragtag draai daai kind se mind en hy glo óók sy naam is Vinkel! 
So dis die setup! 
Dis die kinkel! 
 
Jare later tiep Ou Draad! Skop die emmer innie hoek. 
Dan raak die dream so plek-plek soek… 

 
Biffie: En ou Tant Gird hier tuis in Waaihoek 
          slaat ook toe soon die Friend’s Memoriam se hoek. 
          Maar net voor dit, strike Vinkel toe sy memory 
          En hy onthou Ou Draad se naam.  
          Sy pa se naam! En lat hy van die Kaap af kom. 

Hy skryf ‘n brief af Cape Town toe, 
Maar die answer was toe straight en krom 
“District Six? Dear Friend, is jy dan dom? 
Districy Six is net ‘n memory!” 

 
Elsie: En daa’s die twins ‘n tweede keer – 
          Ge-shatter deur ou Zeus se weer 
          Ma’ darem groot al! Die twee manne… 
          Dik geërf met broek vol planne! 
 
Biffie: Vinkel hierso vat ‘n vrou 
           Ou skeerbek Siena, maar my ou! 
           ‘n man moet mooi dink voor hy trou! 
 
Elsie: Plaas dat hy soos Vinkel – dis die vision Vinkel nou! 
          Hom eers jongbok oppie kantlyn hou, op die safe-line van die lewe hou! 
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Biffie: Ai! Maar dis ‘n sad vision die! 
           En alles reeds al halfpad waar! Die wêreld bly maar snaaks en raar!  
Elsie: (Begin haar goed vat om dorp toe verby te trek) 

So loop die vision, my ou Mater!  
As dit waar is… is die twins nou jare later 
Onbewus van hierdie kinkel 
En elkeen vas oortuig hy’s Vinkel! (Elsie af) 

  
Biffie: Thanks, Tant Elsie! Mooi loop sterk staan  
          as jy heeldag daar so buig-buig staan in die Kerrie Market laan! 
         (Aan gehoor) Haai mense! Sê nou, dertig jare later hier in Waaihoek! 

Kom slaan vandag die fan die koek! 
Sê nou Kaapse Vinkel soek sy twin? 
Sê nou Ou Draad op sy sterfbed, 
fluister oulaps voor hy groet: “Vinkel! Jy’s ‘n Twin!” 
Net voor hy tiep en “tjoef-tjaf-gin… straightpad vat in die Hemel in! 
 
So! Gee ons sound en gee ons action! Straight out! Laat die sports begin! 
(Hy hoor vir Baber van die Stasie se kant af kom) 
O! Hel hier’s Baber! Laat ek gatskoonmaak! 
As hy my sien, soek hy raaswater - tarentaalsop, Mater!  
Sie’ julle later!!! (Oor sy skouer) Cheers vir eers, ou Baber! 

 
(Hy spring op sy fiets en ry regs af in die rigting van die duikweg Heidedal toe)  

 
 
 

Toneel 2 
 

Baber: (Met sy spoorwegklere en sy shantee-tin van die Stasie af in.) Hey Biffie!! Waa’ jaa’ jy  
            heen? Ek wou nog ‘n ou sigaretjie daa’ by jou geleen het. (Teleurgesteld) Ai! En hier sit  
            ou Baber nou gaperbek! (Hy sing eers vir homself en later direk na die gehoor). 

 
My vriende noem my Baberbek 
Want ‘n goeie gas se pens moet rek  
Wat voorkom vreet ek, stronk en al 
Al krul ek later van die gal. 
 
(Oor musiek) 
‘n Simpel mens kom vang ‘n skelm 
En sluit hom vas aan ‘n tien voet paal! 
Die dief breek los en slaan sy vanger 
Moerlandspan toe mettie selle paal! 
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Nee, hou my vas met wyn bedwelm 
Voer my vetkoek, gee my jêm… 

Gee my beesrib, sous en brood… 
En kyk of ek dan weg sal loop! 
 
Al loer die laksman om die hoek 
Bind jy my vas met brood en koek 
Bind jy my bek aan jou tafel vas! 
Gee ek jou nooit-nooit weglooplas! 
 
(Oor musiek. Hy kom na Vinkel se huis) 
 
Dis nou ek daai! Dis nou ek! 
Hier’s jou tronk, ou Baberbek! 
Hier gaan ek my pensvel rek! 
 
Ou Vinkel’s kitchen wil ek in. 
Net voor hy met die spek begin. 
Hy’s my Mater! Hy my kok! 
Met wors en pap en ‘n halfglas Gin!         
 
Ek ruik daai eiers en ek ritteltit 
As hy daai bord voor my bek neersit 
Vir ‘n man sonner geld en ‘n pens soos ek 
Is Vinkel’s kitchen net die plek! 
Manna! Manne! Manna! Manna! Manna!! 
Vir ‘n man soos ek met ‘n Baberbek! 

 
(‘n Vreeslike woordgeveg breek binne los tussenVinkel en sy vrou, Siena) 
 
Baber: (Vlieg onmiddelik weg van die voordeur af en skuil agter die muurtjie op die Sjebeen se           
            stoep) Holy Mo! Daai Siena sal haar tanne uit haar bek uit skree! Maak jou skaars,       
            Baber! Maak jou skaars! Laat ek die scene ma’ eerder hiervandaan uit-sceme! 
 
Siena: (Binne) Voetsek net onder my voete en uit my oge uit! 
 
Vinkel: (Word by die voordeur uitgeboender tot in die straat. ‘n Stuk brood tref hom in die rug)        
             Eina! Moer! 
 
Siena: (Klap haar hande skoon op mekaar) Traai dit wee’!! Ek sê jou! Traai dit weer! 
 
Vinkel: Maar, Honey??? 
 
Siena: Man, moenie hier kom hana-hanna-hanna met “Honey” nie! Honey se hol! (Sy draai om 
en klap die deur toe)  
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Baber: (Tersy en bitter hartseer) Ek sweer daai was winkelbrood!  
 
Vinkel: (Braaf vir die toe deur) Onbeskofte Buffelbek! Haasbekgedoente! Vuurgans! Onnosel   
             vroumens! Pleks lat jy laaik wat ek laaik en lat jy pes wat ek verpes! 
 
Siena: (Pluk die deur weer oop en kom uit met pan en gooi hom met die inhoud) Wat sê jy??? 
           Ek ‘n pes? Ek sal jou wys hoe maak ‘n pes! (Sy kom om hom op sy kop te moker met die  
           pan) 
  
Baber: (Tersy en bitter hartseer) Ek sweer daai was slaghuiswors! Daar’s my brekvis moertoe! 
 
Siena: Soek jy petrol vir daai vloekbek? (Sy neuk hom met die pan)  Daa’s die petrol vir Pappie  
 
Vinkel: (Probeer keer) Ma’ Honey…  
 
Siena: Honey, Honey, Honey! Praat jy met my! Siena Buffel? Moenie dink oorlaat jy my met ‘n        
           slapriem in ‘n troue ingeverneuk het oorlat jy gedink het my Pa is ryk en ek jou simpel            
           surname-van van Draad moes vat en is nie meer wat ek was nie hoor! Ek is nog murg en  
           been ‘n Buffel en ek sal vir jou so vet blik… 
 
Vinkel: Siena! 
 
Siena: Wat? 
 
Vinkel: Gedra vir jou! Daar’s kinners in die audience!! 
 
Siena: (Direk aan gehoor. Heel kalm) Sorry. I beg your pardon! (Dan strip sy weer en begin haar  
            lot by die gehoor kla) Maar hierdie man maak my so KWAAD!!! (Sy neuk hom met die   
            pan) Ek slaat sommer sy rug agter sy nekvel af! (Sy mik weer, maar Vinkel koes)  
 
Vinkel: Skaam jy nou nie!! Dis vreemde mense, man! Wat sal hulle dink van ons hier in  
             Waaihoek?  Ons is respectable, man!  
 
Siena: (Na hom) Jy respectable? Ek het my doubts! Ek gee nie om lat hier’ie mense sommer       
            straight die waarheid hoor nie! Ek sê jou jy’s ‘n slapkuit somersnoek!  
 
Vinkel: (Nou diep beledig) Hey, man! Slapkuit somer…Nou soek jy vir my! As-jy-weet-wat- 

goed-is-vir-jou-hou-jy-nou-jou-bek-gehoor! Ek gee jou-kos-ek-gee-jou-klere-ek-gee-jou-
curlers en wat nog als! En wat doen jy? Jy spy op my met suspicion! Erger as ou Hitler en 
ou Hommler en daai hele iron-crosted span.  

 
Siena : Ek moet, want jy verneuk vir my! 
 
Vinkel: Sê wie! 
 
Siena: Sê ek! 
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Vinkel: Voetsek! Sê jy, ja jy! En waar’s die proof? Ja, waar’s die proof?? 
 
Siena: Die proof is dat jy nie proof wat jy moet proof nie! 
 
Baber: O hel! Dis proof! 
 
Siena: Ek is nie onnosel nie! Ek is ‘n Buffel! Siena Gertrude Violet Buffel! 
 
Vinkel: So en proof nie wat ek moet proof nie?! En jy sê so ‘n ding sommer so hie’ op straat! 
 
Siena: Wat?   
 
Vinkel: Daai goed van proof! So oppie straat?!  
 
Siena: En vir wat nie? Ek sal dit in die Church ook sê! 
 
Vinkel: In die Church? Voor die hele gemeente? 
 
Siena: Ja! 
 
Vinkel: Traai dit! Traai dit, en jy sal sien! 
 
Siena: Wat sien? 
 
Vinkel: Ek ga’ jou los! Sowaar soos vis ‘n vis is! Njannies koepella soos my naam Vinkel is. 
 
Siena: (Dit het sy nie verwag nie) Wat?? 
 
Vinkel: Ek gee jou terug, met furniture en meubels! Als! Jou pa kan sit met sy Wildeals! 
             Ek gee jou weg! Cheap-cheap! Jy kan by jou Pa loop weep! 
 
Siena: (Effe afgewater) Dis nou nie so erg nie! 
 
Vinkel: O nê? Nou’s dit nie so erg nie? Jy hou my vas soos baby-borrie op ‘n winkeljas! 
             Nes ek wil uitgaan trek daai trompetbek op ‘n gifboltuit! “Waar gaat ek heen? By wie     
             was ek?” Soos ‘n one-man’s commission of inquiry! Met jou een oog heeltyd op my  
             diary! 
 
Siena: Dairy? Dis oor jou oë so heeldag skeelkyk na al wat leef se hop-wip dairy. 
 
Vinkel: Nou vat jy kanse! 
 
Siena: Kanse vat? Dis net wat jy al hoeka gewoond is! 
 
Vinkel: Ag Siena man! Kom calm nou down! Dis amper New Year, Honeybunch! 
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Siena: Luister knopkop! Weet jy ooit wat se dag is dit vandag? 
 
Vinkel: Daa’ gat jy al weer! Dis Saterdag. 
 
Siena: Dis Saterdag, ja! Dis wasdag! En dis die einde van die maand! Dit was gister payday! 
           Jy loop nou oor na Sukkelgert toe en loop haal daai geld wat hy by jou geleen het vir daai   
           saxophone.  
 
Vinkel: Maa’ hy moet sy saxophone nog afbetaal? Dis mos hoekom hy die geld geleen het! 
             Vir daai sexy saxophone! 
 
Siena: Man, moenie kom sexyphone, sexyphone met my nie! Jy praat oor goed wat jy niks van  
          weet nie! Dit is ook vandag onse troudag en jy’t my nie eers ‘n cuddle gegee nie!!! 
 
Vinkel: (Stomgeslaan) Maar, Honey?? 
 
Siena: Man, Honey se hol! Ek het Sukkelgert se vrou gister by die Sonopshop gekry en haar gesê  
           sy vat daai geld uit sy paypocket uit en hou dit vir jou. Jy kom haal dit VANDAG!  
 
Vinkel: Okey! Okey! Laat daar tog net vrede heers! Ek meen dis amper Nuwejaar! 
 
Siena: (Op pad na deur) Nou toe! Maak aan! En ek vat die wasgoed eers gou washuis toe. En ek  
           terugkom…  
 
Vinkel: (Binnesmonds) Ek dog ons is nou-net hier in die open public deur die hele bunch    
             washing! 
 
Siena: (In die deur) Wat sê jy?  
 
Vinkel: Nee, niks. My ou darling! Niks! 
 
Siena: Jy moenie vir jou clever hou nie! Ek sê vir jou ek het my suspisions! Laat ek jou uitvang!      
          Jy ken my nie! Ek… is ‘n Buffel!  (Sy klap die deur agter haar toe). 
 
Vinkel: Dis hy Suurdeeg! Swaai jou kwas! Soos ek ontslae van daai helleveeglas! 
             (Manhaftig na gehoor) Nou hoe sal ek sê! Ek het haar lekker gesê nê! So sê ‘n man sy sê  
             as hy sy sê wil sê! 
 
(Hy begin manhaftig sing} 
              

En nou vir ‘n lekker vet surprise! 
Ek gaan soek my ‘Sela daa’ by Adela 
Sy’s lekka nice! Sugar and spice! 
Ja, al julle manne, as die vrouens maar weet 
Daar’s altyd ander plekke waar ‘n man kan eet 
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Vrede op aarde en lekker kos 
En ek dans daar ‘n dans met jong vrou los 
My bek die water so lekker van die lus  
Want daar is die plek waar die lekker dinge is! 
 
(Oor musiek) 
 

Baber: Hy dink hy spite sy vrou! Ma’ eintlik spite hy my 
Waar gaan ou Baber se bek jêm kry?? 
 

Vinkel: Ja, al julle manne as die vrouens maar weet 
Daar’s altyd ander plekke waar ‘n man kan eet 
My bek die water lekker so van die lus  
Want daar is die plek waar die lekker dinge is! 
 
My ou merrie maak my siek! 
Maar nou slaat haar met ‘n binnebeen triek! 
Watch nou manne! Watch nou slick 
Hier slaat ek haar met die binnebeen trick! 

 
(Hy pluk sy hemp op en ‘n pragtige satyn damesromp wat hy opgevou het om sy bolyf val oor sy 
heupe en bene) 
 
Baber: (Tersy, amper in trane) Binnebeen trick? En dit nog in drag? Nee! Nie jy ook nie, Vinkel! 
 
Vinkel: (Direk aan die gehoor) Hey, hey, hey! Dis nie wat julle dink nie! Die ding is gesteel by  
             ou Otterjasie in die hel aldaar… (Wys na sy eie huis)… vir Adela of Susan in die hemel  
             aldaar! (Wys na die sjebeen). Kan jy jou daai smiles verbeel? (Na die sjebeen se stoep)    
             Daai girltjies gaan compete vir ‘n dress soos die!! Ek is reg vir ‘n binnegeveg! It’s  
             competition time!! 
 
Baber: (Agter muurtjie) En wa’ gat jy? 
 
Vinkel: (Probeer die rok oor sy kop gooi) O, hel! Wie’s dit? 
 
Baber: (Kom tik hom op sy skouer) Dis net maar ek. 
 
Vinkel: Wie se ek is ek se ek? 
 
Baber: Dis ek. Jou pel! Ou baberbek! 
 
Vinkel: (Loer onder die rok uit) Baber! Ek dog ek skrik my lat die koeie lammers vul! 
 
Baber: Nee! Relax! Dis net ma’ ek! Ou Baberbek! 
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Vinkel: Wat maak jy so vroeg hier. Ek dog jy’s nog op skof! 
 
Baber: Ek was op skof, maar toe’s die Five Thirty lankal daar op Five. 
 
Vinkel: En toe? 
 
Baber: Toe raak ek honger! Toe tjaila ek! 
 
Vinkel: Nou waar gaan jy jou pensvel rek? 
 
Baber: Maar hoe dan nou? Hier by jou plek! 
 
Vinkel: Nee, ou Baber. Dis te laat. Daai Buffelkoei is te kwaad. Sy’t my amper doodgeslaat en  
            dit net oor ou Sukkelgert se saxophonegeld! Ons sal ma’ ‘n plek moet soek vir ‘n beter  
           brêkvis – een met koek!. 
 
Baber: Bind my vas en lei my, Mater! Jy’s die vanger, laksman als! My tanne kou ek in jou  
           rugvel vas! 
 
Vinkel: Nou luister, Yster! Ek sê jou wat. Vandag sal ek jou na Paradise toe vat. 
 
Baber: Paradise? 
 
Vinkel: Natuurlik, Mater! Forbidden fruits lê orals rond. Ons rek daai pensvel trommelrond! 
 
Baber: (Op pad na Vinkel se huis) Dis net die plek vir Baberbek! 
 
Vinkel: (Pluk hom weg van sy huis af) Is jy nou mal! Dis moord daar binne sê ek jou! As Siena  
             my nou so gewaar? (Wys weer die rok) 
 
Baber: Nou waar dan? Sê jou sê! Hoe kan ‘n man in paradise lê? 
 
Vinkel: (Ruik aan die rok se soom) Kom ruik eers hier! En sê jou sê. Dis hier waar die trick van  
            die miracle lê. 
 
Baber: Huh? 
 
Vinkel: (Druk die soom onder sy neus in) Ruik hier! Kom sê! Wat ruik jy? 
 
Baber: Scent? 
 
Vinkel: Onnosel vent! Ruik weer! 
 
Baber: Life Boy? 
 
Vinkel: Life Boy? Life Boy? Get a life, Boy! Dis feeste, Broeder! Diefstal! Drank! 
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Baber: Wragtig? (Hy ruik weer) 
 
Vinkel: Dis die ticket, Baber! 
 
Baber: Waan’toe. 
 
Vinkel: Paradise toe! Stupid! ‘n Lekker fees! Brassery! 
 
Baber: Wie gaat kook? 
 
Vinkel: Kook? Ons almal, Baber. Ons gaat almal kook! Ek nooi jou uit na die feeste van alle  
            feeste. Op die rok! Dis my rekening! Dit betaal vir als! 
 
Baber: Waar? 
 
Vinkel: Daar! (Hy wys skelm na die sjebeen) 
 
Baber: Op jou voorstoep? Is jy mal? 
 
Vinkel: Onder die hond se stert! My Pel! 
 
Baber: En jou vrou? 
 
Vinkel: Wasdag is mos wasdag, Mater! Ons het tyd tot twaalfuur! 
 
(Vinkel met die rok en Baber dans vrolik op die lied) 
 
Vinkel: Ons  dans met die rokkie na ons lekker ou Dollie 
 
Baber: Dis ‘n dis ..vir die lus wat sy daar opdollie! 
 
Saam: En ons suip en ons vreet tog twaalfuur toe 
           En ons dans en ons jol! Net ons weet hoe.  
 
Baber: En sy skep ‘n bietjie so 
 
Vinkel: En sy maak ‘n bietjie so 
 
Baber: En sy skink ‘n bietjie so 
 
Vinkel: En sy jive ‘n bietjie so! 
 
Saam: Dis ‘n dis vir die lus wat sy daar opdollie 
          Sy’s ‘n Dollie wattie lollie want sy weet net hoe! 
         Dis ‘n kossie wattie lossie wat ‘n man moet proe 
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        Want sy’s ‘n dollie wattie lollie want sy weet net hoe!!                 
         
Vinkel: Nou hoe lyk dit my ou mater, het jy klaar besluit? 
 
Baber: Dit so seker soos die smakie van ‘n boerbeskuit 
 
Vinkel: En jy hou jou snater soos ‘n klei-os toe? 
 
Baber: Maar so seker soos ‘n kweper trek ek tuitbek toe. 
 
Baber: En sy skep ‘n bietjie so 
 
Vinkel: En sy maak ‘n bietjie so 
 
Baber: En sy skink ‘n bietjie so 
 
Vinkel: En sy jive ‘n bietjie so! 
 
Saam: Dis ‘n dis vir die lus wat sy daar opdollie 
           Sy’s ‘n Dollie wattie lollie want sy weet net hoe! 
           Dis ‘n kossie wattie lossie wat ‘n man moet proe! 
           Want sy’s ‘n dollie wattie lollie want sy weet net hoe!! 
 
Baber: Nou toe, Mater! Laat daai kneukel daai deur karnuffel!                 
 
Vinkel: So. Jy’t vas besluit? Jy’s in? 
 
Baber: In soos in in, my Mater. My lus hang uit! 
(Hulle begin die stoep opstap.)  
 
Baber: En jy betaal vir als? 
 
Vinkel: Als! (Hy klop) Hier’ie skirtjie betaal vir als! 
 
(Adela kom uit op stoep) 
 
Adela: (Heel vrolik aangetrek en onmiddelik verleidelik. Sy weet waar haar geld vandaan kom)              
           Vinkel!!! Maar wie sing so lekker? Ek dog dis Gé en die Kingsingers wat prepare vir die  
           Krismis Carols op Hoffmanplein!! 
 
Vinkel: (Aan Baber) Kyk daai lyf! Die son se shadow sak soos sy daa’m kan shine! 
 
Baber: Dis die sequence oppie dress. 
 
Vinkel: Sjarrup jy net! More, my ou Honeybunch! 
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Adela: Oeee! Jy! Hoe staan jy dan so stokstyf en staar innie son, Vinkel? Kom in! Kom in! 
 
Baber: Dag Adela. Hoe groet jy dan net so eenkant toe? 
 
Adela: Kan jy nie sien ek praat met Vinkel nie? 
 
Baber: Sy vision is geblur en sy tong geknip. 
 
Adela: He can recognise beauty! Sie’ jy stilbly!  
 
Vinkel: Hoe langer ek na haar kyk, hoe meer dink ek Siena bly ‘n Buffel. Jy maak my hart  
             sommer custard klop, my sweetheart!. 
 
Adela: Haai sies, Vinkel! Jy trek nou seker my been! Siena is dan so ‘n lady! 
 
Vinkel: ‘n Lady? ‘n Lady tigress seker ja. Sy baklei net heeldag lank met my! 
 
Adela: Oeee!! Maar jy’s darem self ‘n woelige stoeier – of hoe praat ek dan nou? 
 
Baber: Hy eet genoeg! Dis hoekom hy nog so sterk is. Maa’ ek moet maar van die hongerte  
           suffer. 
 
Adela: Sjarrup! Ek praat nie met jou nie! 
 
Baber: Maar ek is honger! 
 
Adela: In hierdie huis betaal ‘n mens vir als wat jy aan proe. Ek run nie ‘n charity nie. 
            Lyk ek vir jou soos ‘n lady van die OVV? 
 
Baber: Maa’ Vinkel betaal dan nie? 
 
Adela: Hy bring vir my presents as hy het! 
   
Vinkel: (Vir Adela) Net so! Sit vir ons ‘n stoeikryt op, dan vat ek en jy ‘n competion in ‘n    
            wrestling match! Dan kyk ons wie’s die wenner! 
 
Adela: Oee!! Jy ken vir my! Ek’s ‘n bokker in die binnegevegte! 
 
Baber: Ek staan ok nie terug vir ‘n challence nie. Maak dit eerder ‘n challence of eating en ons  
           vat ‘n drinking competition, dan sien julle hoe sit ek julle altwee ônner! 
 
Adela; Wie wil nou deur jou ônner gesit word? Jy’s so gatarm jy kan nie eers vir ‘n mens ‘n ou  
            ietsie gee nie? Jy’s nie soos Vinkel nie. Kom nooit met leë arms hier aan nie. Hy’s ‘n  
            man met class! 
 
Baber: ‘n Man met class in drag? Val jy wragtag vir hom? 
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Adela: (Lieg soos ‘n vlieg) Oeee! Mens! Sien ek nou eers die rok! (Sy kom af en streel vir  
            Vinkel ‘deur’ die rok sodat hy heel zombie raak) Sie! Sie! Sie! Maar dis mos genuine   
            Satin die! 
 
(Sy sing haar lied en dans ‘n verleidelike dans om die twee manne. Baber reageer glad nie soos 
die lustige Vinkel nie)  
 

I’ll give my life for a satin dress 
With a body like mine it’s just the best 
For a twinkle in my eye and some sparkle in my chest 
Gimme, gimme, gimme just a satin dress! 
 
I don’t want a car or a modern house 
Nor a grumpy old hubby or a jealous spouse 
I don’t go for fur or crimpelene  
In boring cheap-cheap blouse I will never be seen… 
 
But… I’ll give my life for a satin dress 
With a body like mine it’s just the best 
For a twinkle in my eye and some sparkle in my chest 
Gimme, gimme, gimme just a satin dress! 
 
It tickles my cheeks and my body so fine 
I’m a classy sort of girl, the top of the line 
So… Gimme, gimme, gimme just a satin dress  
And I’ll maybe, maybe, maybe let you feel the rest 
 

Baber: (Heeltemal moeg gewag vir sy kos. Hy sing heeltemal desperaat vir Vinkel)   
 
Just give her, give her, give her the damn satin dress, 
There’s a rumble in my stomach and I feel depressed. 
I’m as hungry as a whale, Just do you’e best  
and give her, give her, give her the damn satin dress!!! 
 

Adela en Vinkel: (Steur hulle nie aan die moedelose Baber wat eenkant gaan sit en sulk nie en 
sing die laaste vers vrolik saam terwyl sy hom uit die skirt dans en om haarself draai)  
 

I’ll give my life for a satin dress 
With a body like mine it gives me zest. 
It tickles my cheeks and my body so fine 
I’m a classy sort of girl, the top of the line 
So… Gimme, gimme, gimme just a satin dress  
And I’ll maybe, maybe, maybe let you feel the rest! 

   
Baber: Right! Jy het dit nou! Kom ons gaan eet nou ietsie ligs soos ‘n skaapboud. 
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Vinkel: Sie! Jy sparkle soos ‘n diamant! Spesiaal vir jou! Net oor jy nooit op my skree nie. Jy  
              veg op die regte manier met ‘n man! 
 
Baber: Okey! Competition time! Ek sal die ref wees! 
 
Adela: Hou tog nou jou neus uit ons sake uit, Baber! (Sy gaan na haar stoep  
            toe met die skirt aan) Vinkel jy sal moet kom kyk hoe voel ek in so satin dress! 
 
Baber: Of daaruit?  
 
Adela: Loop speel met jou treintjies! Jy’s nie genooi nie! 
 
Baber: Nie genooi nie? Ek is honger!! As ek sy vrou net een woord… 
 
Vinkel: (Neem Baber ferm aan die skouer) Baber…. 
 
Baber: Ja?? 
 
Vinkel: (Kalm) Dis so ‘n pragtige dag… die tyd loop aan na twaalfuur toe en jy kan nie ophou  
             praat nie…en… 
 
Baber: En wat?? 
 
Vinkel: En as jy nie nou ‘n slag jou bek hou nie moker ek hom met ‘n spoorstaaf toe…  
            Verstaan? Laat ek met haar praat! (Na Adela) Luister Sunshine! Maak jy nou vir ons  
            drietjies ‘n lekker fees reg daar binne by jou plekkie. 
 
Adela: Drie? Het jy nou skoon die double vision? Jy meen seker net vir twee? 
 
Baber: Nee vir drie!! As sy vrou moet weet… 
 
Vinkel: Baber! Onthou jy wat ek jou netnou gesê het van die spoorstaaf? 
 
Baber: (Knik) Nee ma’ ek sê ma’ met net. As ek jou Siena net een woord … 
 
Vinkel: Okay Baber! I read your lips! Maak maar reg vir ons drie, my dierbare Diertjie. Net die  
             beste! Ek sal betaal. Ek gooi sommer so ‘n paar platgesigte by die skirtjie! 
 
Baber: Wat jy waar kry? 
 
Vinkel: Shut-up! Ek hol net gou oor na Sukkelgert toe – hy skuld my dik geld! 
 
Baber: So, jy het die order, nê? Vanderbeste! Hy sal betaal! 
 
Adela Ek hou solank die skirtjie vir ‘n deposit. 
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Vinkel: Reg so, my Diamant!  
 
Adela: So wat sal wees?  
 
Baber: Maak dit boud of nektjop! 
 
Adela: Het jy nie ore nie? Ek praat met… 
 
Baber: Maar ‘n man is lus! 
 
Adela: Nou hol gou na ou Sukkelgert toe. Dan sien ek julle netnou! Cheerio!! (Af met rok) 
 
Vinkel: Ai. Daar’s net een mens wat my verstaan…. 
 
Baber: En vir my… En vir my… 
 
(Musiek op) 
 
Baber: Wat sal dit wees? My dierbare ding? 

Daar’s een ding wat my hart laat spring! 
Skaaptjop en skaapkop 
Dis eiers , spek en kaas… 
 

Vinkel: Brood en bone, en afval vir die baas 
En knoffelsous die like ek mos 

 
Baber: Geel rys, patats, dié maak man fiks 

Met mieliebrood, marog en rys of niks 
 
Saam: Rogbrood, vetkoek, wortelslaai 
          Tamaties, uie saam gebraai 
          En beestert! - dis vir jou ‘n dis 
         Met wortels dik gestoof, gewis! 
 
Baber: En gin en brandy, wodka, wyn 
           Old brown sherry, rum en cane 
           Port en witblits vir die pyn 
           Whiskey, Frontineck, it’s all the same 
 
Vinkel: Man, Bloody Mary… maak my lus 
            Vir als wat daar op die spyskaart is 
 
Baber: Soet Maroela, Brandyhum 
            Maak my reg vir die kurkprop soen… 
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Saam: Maar as jy nou die ding wil roer! 
            Verlei haar met Parfait le Moer!!!   
 
Refrein: 
 
Vinkel: Man, Bloody Mary… maak my lus 
            Vir als wat daar op die spyskaart is 
Baber: Soet Maroela, Brandyhum 
            Maak my reg vir die kurkprop soen… 
 
Saam: Maar as jy nou die ding wil roer! 
           Verlei haar met… Parfait le Moer!!! 
 
(Altwee singend regs af na Sukkelgert in Heidedal) 
 
 Adela: (Kom weer uit met inkopielys in die hand, Sy roep agter hulle aan) Vinkel! Kyk sommer  
            of jy nie ‘n vars brood by Van der Boon kan kry nie!! Sommer deur die gat in die muur!  
            En kry nog Gin! Laat die dinge begin! (Sy roep binnetoe) Prudence!!! 
 
Koeloe: (Kom van regs van Heidedal af oor die verhoog gery met sy fiets. Morning, Miss Adela! 
 
Adela: Ja, more! Jy gaan laat wees vir die slow train Cape to Jo’burg! 
 
Koeloe: Nee wat, Miss! Ek sal genoeg tyd hê om die list te tjek! 
 
Adela: As dit goed lyk, ry deur na die entertainers toe en sê hulle is op layby… ag ek meen  
           standby! (Sy gee hom ‘n munstuk) 
 
Koeloe: Dankie Miss! Tyres is duur! (Ry links na die stasie se kant toe) Ek sal hulle sê! (Af) 
 
Adela: Prudence!  
 
Prudence: (Verskyn in die deur. Sy is die huiskok met ‘n kokrok aan en wit kokhoed op kop. Sy  
                 is ‘n groot vrou) Miss Adela? Jy’t gepraat. 
 
Adela: Hol gou oor Johnnie’s Fruit Market toe en kry tamaties en groengoeters vir slaai. Nie die  
           duur tamaties nie! Kry kwantity, nie kwality nie. Vinkel en sy Mater wil kom lipgooi aan  
           ons tafel. 
 
Prudence: Vinkel van hier oorkant? 
 
Adela: Net so. 
 
Prudence: En Siena? Sy ôk? 
 
Adela: Relax! Dis wasdag! Business as usual.  
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Prudence: Haai Miss Adela, Ek is mos maar nuut hier. Gee sy vrou nie vir hom proegoed nie? 
 
Adela: Smaak my hy’s dik vir haar ou karmenaaitjie. 
 
Prudence: En sy Maatjie? Wie’s die? 
 
Adela: Ek dink nie jy ken hom nie. Jy’s mos maar nuut hier, soos jy sê. Dis ou Baber. Hy sluk       
            sewe soutsnoek sonder water! 
 
Prudence: Rêrag?? 
 
Adela: Wag tot jy hom sien. Nou toe! Maak aan! Loop kry die mandjies! 
 
Prudence: (Af) Maak so, Miss Adela! 
 
Adela: En kry die vleis op special! Kontrakwors is die cheapste. En kry by Fonnies se Bar die  
           oorskiet snacks. Hulle soek mos altyd so ‘n souterigheidjie by die drinks. 
 
Prudence: (Met mandjies uit op stoep) Maak so, Miss Adela! 
 
Adela: By die Waldorf kafee sal daai Griek jou gisteraand se stew ook gee. Hy het mos maar  
           ‘n sagte hart. Ok maar al vat sag is! Vra net mooi! Daar’s ‘n budget wat moet klop in  
            hier’ie huis! 
 
Prudence: Is so, Miss Adela! 
 
Adela: Jy weet, Prudence. Mense wat sê geld groei nie op ‘n mens se rug nie, weet ook maar nie  
           altyd waarvan hulle praat nie. 
 
Prudence: (Met ‘n kekkellaggie) Vertel mevrou my nou!!! 
 
Adela: Nou toe! Netnou slaat dit twaalfuur en dan’t Vinkel nog nie eers sy lippe aan ‘n stukkie  
            soutigheid gesit nie. En dan dop hulle te min, en dis waar die profit sit! 
 
Prudence: (Op pad uit) Miss Adela kan maar sê ek is lankal al weer terug! (Af deur gangetjie na 
stad) 
 
Adela: (Skree agter haar aan) En kry tog vir die sodapomp ‘n nuwe silinder en twee bottels    
           cheap-cheap Lieberstein! (By haarself) Die bleddie moeite om die witwyn op te pomp tot  
           fake sjampanje, maak my tiete lam. Maar sjampanje is wat die customers wil hê! As ons  
           net vir Baber kan stamp met die sous en pomp met die puttu, dan klop my budget weer  
           klopdisselboom! (Af in huis) 
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Toneel drie 

 
(Van regs van die links se kant af kom Koljander en sy maat, Vraagom, binne. Koljander is 
identies aangetrek soos Vinkel. Vraagom ietwat ouer maar taamlik armoedig aangetrek. Agter 
hulle is die laaitie, Koeloe, wat ‘n swaar tas op sy fiets instoot.) 
 
Koljander: Ek sê jou Vraagom! Dis ridicules! Hier soek ons op al die stasies vannie Kaap af en  
                  niemand weet van gin niks nie. My geld is amper klaar en jy hou aan met glo! 
Vraagom: Dis ‘n question van survival! Jy weet wat ou Draad gesign het in sy testimony!  Kry  
                  jou long lost brother en jy erf die anner helfte van sy hele fortune! 
 
Koljander: Waarvan jy ‘n kwart wil hê! 
 
Vraagom: Net as ons hom kry! Dit was tog die deal! Fair en square ‘n quarter net my own  
                commission!  
 
Koljander: Dis ‘n hengse groot commission! 
 
Vraagom: Maa’ ek meen kyk hoe lyk ek! ‘n Poverty stricken dog, sonder huis en uitgeskop uit  
                District Six uit! 
 
Koljander: Maar wat help dit ons blaas die eerste helfte van my legally inherited inheritance 
                 op soek na for all we know ‘n corpse! 
 
Vraagom: Nou waar’s jou g’loof? Ek dog nogals jy’s ‘n kerkmens!  
 
Koljander: Plaas ek die geld vir die kerk gegee het, dan het ek rest in peace gehad! En ‘n smart  
                 funeral sponsored by die Sendingkerk. Hier sit ons nou amper platsak in ons ma se  
                 mo… 
 
Vraagom: Moe’nou nie so sê nie!  
 
Koljander: Hier sit ons! Op onse gatte in ‘n plek soos Bloemfontein. 
 
Koeloe: Die plek se naam is Waaihoek! 
 
Koljander: Waaihoek? Jy sien! Ek dag ons is al by Bloemfontein! 
 
Koeloe: Daaikant toe is Bloemfontein. Hie’so is dit Waaihoek! (Hy gee die tas vir Koljander,  
             wat moedeloos op die tas gan sit.) Is jy seker jy’s nie van hier nie? 
 
Koljander: Ek het jou dit nou al duisend keer gesê! Nee ek is nie van hier nie! 
 
Koeloe: Okey! Jy’s nie van hier nie. As jy so sê dan glo ek vir jou. 
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Koljander: Ek kom uit die Kaap uit! Hiersô is nie eers berge nie. 
 
Koeloe: Issie, ons het berge! Kyk daa’ vir Naval Hill! 
 
Koljander: Daai’s sommer ‘n ou verpoepte bergie, man! Ek praat van berge. Man! Ten times two  
                  nog daai een se size! 
 
Koeloe: Jy lieg. 
 
Vraagom: Haai. Maa’ hoor die mannetjie! Eet jy met daai bek! Praat jy so met jou Ma-goed? 
 
Koeloe: Hettie ma nie. Uitgesterf en ingespit. 
 
Vraagom: En jou Pa-goed? 
 
Koeloe: Missing in die oorlog in. So sê die brief! “Dapper gesneuwel langs die tenk van die grote  
             generaal Dan Pienaar by El Allamein”. 
 
Vraagom: Ag shame! 
 
Koeloe: Nee wat. Dis orraait! Ou Bokbaard Smuts het vir my my pa se bicycle gegee. 
 
Vraagom: Wragtag! 
 
Koeloe: Ja! Almal het bicycles gekry wat gefight het! 
 
Vraagom: Maa’ jou Pa was dan geneuweld! Waa’ sal hy nou ‘n bike kry? 
 
Koeloe: Ek het vir ou Bokbaard Smuts ‘n brief laat skryf! Oompie Biffie het geskryf. “Aan  
             Bokbaard Smuts. Posbus. Parlemint. Kaapstad” Dis mos my erfgoed! Toe stuur hulle  
             die bicycle Tempe toe! 
 
Vraagom: Wragtag? 
 
Koeloe: Ek lieg nie! Ek het hom met die voet by Tempe gaan haal. So nou is ek ‘n transportman!           
 
Koljander: Transport? 
 
Koeloe: Ja. Koeloe’s Private Transport. Stasie/Waaihoek line. Dis my line. 
 
Koljander: Joune? Jou line? 
 
Koeloe: Ja, net myne! As iemand my line vat sal my Oompies die man fix. So! Dis drie sjielings  
              vir die transport, asseblief en dankie! (Hy hou sy hand uit) 
 
Koljander: Drie sjielings? Vir wat? 
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Koeloe: Transport! Een tas - Stasie/Waaihoek line! 
 
Koljander: Is jy mal in jou kop in? 
 
Vraagom: Ek dog jy doen ons ‘n favour? 
 
Koeloe: Dit is mos ‘n favour? Daai suitcase is bleddie swaar! Wie gaan hom dra?  
 
Koljander: Maar die stasie is dan net hier onder! Vier blokke vêr! 
 
Koeloe: Maa’ ek het hom getransport! 
 
Koljander: Jou bicycle het hom getransport! Nie jy nie! 
 
Vraagom: Vat jou bicycle en kry jou ry! 
 
Koljander: Ek betaal g’n drie sjielings vir ‘n suitcase op ‘n Tempebicycle vier blokke vêr nie! 
 
Koeloe: Maa’ dis my standard account!! 
 
Vraagom: (Haal iets uit sy sak) Hierso! Hier’s vir jou stukkie bordkryt. Loop skryf daai standard   
                 account op jou Pa se kis in Kairo! 
 
Koeloe: Ek het nie net die Stasie/Waaihoek Line nie. Ek het Oompies ôk. 
 
Koljander: Wat meen jy Oompies? Vang hulle ôk vlieë in Kairo?! 
 
Koeloe: (Heel slim en bedaard) Huh uh! Oompies wat my like. En hulle like nie mense moet ‘n  
              weeskind cheat nie. Hulle like dit fair en square net niks! 
 
Vraagom: (Begin versigtig raak) Nou waar’s daai Oompies? 
 
Koeloe: Orals hier in Waaihoek. Wil jy hulle sien? Vier bly halfpad Stasie toe.  
 
Koljander: Nee los ma’. Ek het klaar vir jou ontmoet! Ek soek nie nog jou Oompies ôk nie.  
                  Hierso! (Hy haal geld uit en betaal vir Koeloe) En ry nou sommer straight terug  
                  gehoo’? Laat jou Oompies maar relax. 
 
Koeloe: Okey! Maar ek het nou so tyd gemors met die baie gepratery lat ek ‘n shift verloor het.  
             Dis nou vier sjielings, asseblief en dankie.(Hy hou sy hand weer uit) 
 
Vraagom: Dis bleddie daylight robbery! 
 
Koljander: Shut-up jy net! Netnou kos dit ‘n pond! (Hy gee vir Koeloe die geld) Nou toe! Move! 
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Koeloe: (Op sy fiets op pad uit) Dankie! Tyres kos geld!! 
 
Koljander: (Sit en kyk sy beursie) Nog vier riffelgesigte moertoe! Hoe laat loop die next trein  
                 Kaap toe.  
 
Vraagom: Om te wat wil jy dit weet? 
 
Koljander: Om te wat? Ek sê jou, ek het klaar gesoek. Ek gaan Kaap toe. Dis die safeste! 
 
Vraagom: Wa’ nou eers man. Keep your eyes net focussed op die profit! Ons weet mos nou  
                 verseker daai trein het daaityd in Bloem gestop! Daai Station Master sê hy moet hier  
                stop. Van toeka jare al! 
 
Koljander: Dis dertig jaar gelede al! Dis ‘n waste! Ek sê jou! 
 
Vraagom: Ons ís nou hier. Ons vra hier uit of niemand eers ‘n ietsie weet nie! 
 
Koljander: By die Oompies hê? Ek sê jou dis ‘n ander plek die! Al die mense hier rond was klaa’  
                 al daaityd gatvol vir die Kaap se peace en harmony! Toe trek hulle hie’natoe! Dis rof  
                 hier man! Die mense is rou! Kyk daai laaitie! Twaalf jaar oud en klaar op reserve in  
                die gangsters in! 
 
Vraagom: Hier’s baie van onse mak mense ook tog hier! 
 
Koljander: Mak? Hier? In die Kaap maak ons hulle nog self! Hier word hulle sommer so open  
                  plan aanmekaargesit! Hier weet mens niks van hulle se voorgeskiedenis af nie! Hulle  
                  gat ons lem vir hie’rie beursie! En hier’ie suitcase! Mark my words! 
 
Vraagom: Nou gee my die beursie as jy dan bang is. Ek is ‘n boffin in ‘n fight! 
 
Koljander: En dan hol jy met my beursie en hie’ sit ek? Uit dieptes gans verlore in Waaihoek! 
 
Vraagom: Ek is mos nie stupid nie. Vir wat sal ek glip? Jy’s my Insurance! My Life Insurance! 
                As ons jou twin kry, dan pay die Weesheer! Ou Buffel: Droogoog het ‘n fortune gelos!  
                Ek wil daar wees op daai pay-day! Over my dead body los ek vir jou! 
 
Koljander: Nou hoe maak ons nou? Ek like nie die plek nie. Dis ‘n danger zone. 
 
Vraagom: Okey! Hier’s die plan of action. Jy vra hier rond oor die mystic twin. Ek vat die  
                 beursie nou by jou. En gaan boek ons tickets op die stasie vir more verder aan na   
                 Jo’burg toe. So soek ons aan tot ons hom kry! Al noorder, noorder. 
 
 
Koljander: Noorder, noorder tot in Kairo? Of waar daai trein ookal gestop het? Wil jy ‘n boek  
                  skryf? Een toer door Afrika? Dis useless, sê ek jou. My voete is klaar geloop. Vat die  
                  tas en boek hom by die stasie in.  
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Vraagom: Daai sware tas? Met die voet?  
 
Koljander: Met die voet! Gooi ‘n langtoon! Dis jy wat hierie trip begin het! Ek wag net hier.  
                  Dalk kom hier ‘n Oompie verby wat ek kan invra! En tjek die beursie! 
 
Vraagom: (Vat die tas.) Jy weet! Jy maak my gat sóóó lam!! Vat jou beursie as dit jou security  
                  sal gee! I’m used to it. I travel light! 
 
Koljander: Nou toe! Trek ‘n langtoon Stasie toe! 
 
Vraagom: Om die tickets nou met wat te koop? Jy trust my dan nie met die beursie nie! 
                (Hy gaan sit half moedeloos langs Koljander op die tas.) 
 
Koljander: So sit ons. 
 
Vraagom: Ja, so sit ons! (Na ‘n stilte haal hy sy mondfluitjie uit en begin speel. Koljander kyk  
                 hom eers net vies aan. Vraagom kry ‘n vonkel in sy oog en hou op speel) Ag nee man,   
                Koljander of sê ek maar Vinkel! Waar’s jou twinkle? Depression is ‘n heavy ding  
                waarvoor ‘n mens endurance moet hê! Ek meen hoe vêr kom ons nou al saam? So kry  
                nou jou endurance in gear, man! Waar’s onse motto, my Bra? (Hy begin weer speel en  
                Vinkel val in) 
 
Koljander: Geld was nooi my koning nie 

  En ek soek dit nooit’ie in my voorsak nie 
  Ek soek dit okkie in die sysak nie 
  En glad en geheel nie in die gatsak nie 
 

    Geld is rond vir lekker rol 
    Vir dans en drink en lekker jol 
 

Vraagom: (sonder bekfluit) Jy ruil ‘n meisie met ‘n puisie vir ‘n mooi jong ding 
                                            Op daai oomblik as Van Riebeeck uit jou broeksak spring. 
 
Koljander: (Met Musiek) Ek’s so honger soos ‘n brommer en so laf soos ‘n by… 
 
Vraagom: (Sonder bekfluit) En ek wonder wat te donner is verkeerd met my! 
 
Koljander: En jy dans met die tannie met die stywe lip 
 
Vraagom: (Sonder bekfluit) Op daai oomblik as jou kroon uit sy beursie glip. 
 
Koljander: En jy soen haar op haar bekkie op die donkerste draai 
 
Vraagom: (Sonder bekfluit) en voor jy jou kom kry is sy mak gepaai!  
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Saam: (Nou totaal uitbundig) WANT…!!! 
 
Koljander: Geld was nooi my koning nie 

            En ek soek dit nooit’jie in my voorsak nie 
            Ek soek dit okkie in die sysak nie 
            En glad en geheel nie in die gatsak nie 
 
           Geld is rond vir lekker rol 
           Vir dans en drink en lekker jol!!! 

 
(Vraagom speel nog so stukkie terwyl Prudence van agter af inkom met mandjies voorraad uit 
die gangetjie). 
  
Prudence: Nou’s ons reg om die kalfetjie te slag! Hei! Daar loop staan ek ou Johnnie’s Fruit  
                 Market se tamaties en druk en hier die mense klaar vir die party! Vandag fire Miss  
                 Adela vir my! ‘n Budget moet klop! Wag laat ek hulle in-nurse. (Sy sit die mandjies  
                 op hul stoep, trek haar kokhoed reg en stap nader) Lekker dag nê, mister Vinkel! 
 
Koljander: (Op outomaties) Dankie vir jou ôk! En mag jou kinders se ouers se Pa en Ma-goed op  
                  ‘n wynplaas bly!  (Vraagom  het ophou speel terwyl Koljander spontaan aanhou met  
                   sing)  

 
 Geld is rond vir lekker rol 
 Vir dans en drink en lekker jol!!! 

 
Prudence: Is so, Vinkel. Miss Adela sê ook so. 
 
Koljander: (Vir homself) Die vroumens noem my sommer op my nommer? Vinkel nogal! 
                  (Hy kyk vir haar en dan na Vraagom) Hey, Mater! Wie’s die vrou? 
 
Vraagom: Ek weet nie? 
 
Prudence: Is hy nou jou se gas? 
 
Koljander: Watse gas? 
 
Prudence: Jou gas? Baber! 
 
Koljander: (Vir Vraagom) My Baber? Het die vrou nie malpitte geeët nie? 
 
Vraagom: Ek het jou gesê die mense van die plek is nie lekker nie. Open plan geteel! Inlopers en  
                 skelms! 
 
Koljander: Ek het dit vir jou gesê! Hier lem hulle vir jou vir jou vals tanne! 
 
Vraagom: Rest your case! Ek sien dit nou! 
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Koljander: (Aan Prudence) Hey, vrou! Wat meen jy “is dit my Baber” 
 
Prudence: Jou Mater! Baber! 
 
Koljander: (Staan op) Nou kyk hier. Lyk dit vir jou of ek ‘n Baber pocket? (Hy dop sy sakke om) 
                  Of dink jy ek travel met ‘n slap snoek in my suitcase? Hê? Sê my! Wat soek jy by          
                  my? 
 
Prudence: Nee, niks! Ek het als gekry by die Butcher! Ek is net ‘n bietjie laat. Sorry vir die new- 
                 comer! Ek moes eers Johnny se tamaties voel. 
 
Koljander: Hê? 
 
Prudence: Sy pappes is cheaper. Anyway, julle is te vroeg vir die party. 
 
Koljander: As die party by Johnny Ryptamaties is, wil ek ôkkie gaan nie. 
 
Prudence: Ek het nie geld gehad vir stywes nie. ‘n Budget moet klop!  
 
Koljander: (Loop stadig al om haar) Luister hier, Ryptamaties… Is jy helemal lekker hier bo?  
 
Prudence: Hoe meen jy nou? 
 
Koljander: Het jy malpitte onder daai trompetkep ingesit? 
 
Prudence: (Vat-vat aan haar kokhoed) Maar dissie die fashion! 
 
Koljander: Fashion? Om malpitte onder jou hoed te sit? 
 
Prudence: Hê? 
 
Koljander: Sê my, het julle Slamse hier rond? 
 
Prudence: Hê? 
 
Koljander: Wat vra hulle vir ‘n varkkop harsings hiersô rond? 
 
Prudence: Varkkopharsings? Two and six. 
 
Koljander: (Haal sy beursie uit) Nou vat hier. Two and six. Dan gaan koop jy vir jou ‘n varkkop  
                  harsings en jy smeer dit al om jou bed se pote lat die tokkielossie jou nie kan pla as jy  
                  wil slaap nie. 
 
Prudence: Hê? 
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Koljander: Jy weet! Wat-jou-naam-ookal-is…Jou kop moet helemal kokko-lollie wees om ‘n  
                  total stranger sommer so te kom pla. Jy moet kyk met wie jy praat! Dis ‘n rowwe  
                  dorp die! 
 
Prudence: Hê? “Wat-jou-naam-ookal-is?” Ken jy dan nie vir my nie? Ek is Prudence?! 
 
Koljander: So what! Prudence, Confidence of Violence of whatever! Ek ken jou nie, ek wil jou  
                  never nie ken nie en ek soek jou nie! Hamba! Voetsek! Uit my oge uit! 
 
Prudence: (Skater van die lag) Jy weet jy! Lekker sportsmaker, jy! Ou Vinkel! 
 
Koljander: Nou kom jy weer so bietjie by. Vinkel, ja! Vinkel en Koljander die een is soos die  
                  ander! Maa’ sê vi’ my. Van waar af nogals ken jy my? Waar jy my gesien, hê Miss  
                 Confidence? 
 
Prudence: Waar’t ek jou gesien? By my mistress! Jou eie-eie mistress! 
 
Koljander: Maak nou net jou mind op!  
 
Prudence: Maar jou mistress is my mistress! 
 
Koljander: Vlie’ hel toe, Decadence! Van wanner af is jou mistress my mistress? Ek is so  
                  straight soos soos ‘n stokkie! As jy ‘n problem met jou goete se tendencies het,   
                  los myne uit! Ek sê vir jou, ek ken jou nie!   
 
Prudence: (Lag weer lekker) Hoor nou daa’ weer vir jou! Sien jy daai huis daa’? (Sy wys na  
                 Adela se huis) 
 
Koljander: Ja? 
 
Prudence: Hoeveel keer het ek nie vir jou ‘n dop gegooi in daardie huis nie? Elke Saterdag al op  
                 wasdag vir drie weke! En jy ken my nie? 
 
Vraagom: Is hier nie iets waarmee ‘n mens haar oor die kop kan looi lat sy kan bykom nie?  
 
Koljander: O! Jy skink vir my doppe? En dit nog op ‘n wasdag? Ek het nog nooit eers my     
                  bleddie pote hier in Kwaaihoek….. 
 
Prudence: Waaihoek! 
 
Koljander: Kwaaihoek…. Waaihoek wat de hel!… my pote hier gesit nie en ek ken die plek  
                 geheel glad nie! 
 
Prudence: (Lag weer uit haar maag uit) So jy deny dit? 
 
Koljander: Ek deny als! Van voor tot agter! 
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Prudence: Haai, haai, haai! Bly jy dan nie in die daai huis daar nie? 
 
Koljander: Daai  huis? Die duiwel kan almal in daai huis kom haal en sausage maak van hulle!  
                  Sausage! I don’t care a damn wie daai sausage vriet! Hond, kat, koggelmanner! 
 
Prudence: (Tersy) Hoor hoe curse die man homself! (Dan streng) Vinkel! 
 
Koljander: (Uiters gatvol) JA!!  
 
Prudence: Kom hiersô. Kom vat hiersô. (Sy gee weer sy geld terug) Hier’s two and six. Gaan  
                 koop jy self vir jou ‘n varkkop harsing, gaan smeer dit om jou bed lat die tokkielossie  
                 jou nie kan pla nie. ‘n Man wat homselwer so kan curse, se kop moet mal wees. Is  
                 daar ‘n tor in jou kop in? Hmmm? Hmmm? Hmmm? 
 
Koljander: (Probeer homself beheer) Hmmm? Luister! Hmmm! Hmmm! Hmmm? Gaan  
                  advertise vir jou in op die shortwave-radio! Hulle soek daar humming en “Hmmm?  
                  Hmmm? Hmmm?” wat ‘n mens sal mal maak! Verstaan jy? Hmmm? (Hy loop ‘n ent  
                  weg) 
 
Prudence: (Tersy) Ah! Nou verstaan ek! Sy vrou is mos by die washuis! Dan’s hy bell-of-the- 
                 ball en vol jokes! Dis maar net sy manier. Laat ek gaan klaarmaak! (Sy stap na haar  
                 mandjies en tel dit op) Hoeiiii!! Sal die genoeg wees vir die drie van julle? 
 
Koljander: (Kyk rond en sien net twee) Drie? 
 
Vraagom: (Kyk ook rond en sien net twee) Drie? Ek sê jou mos, dis malpitte!  
 
Prudence: Drie ja. Vir jou en Baber en die Mistress. Of moet ek nog iets bykry? 
 
Koljander: Wat’se Baber? Wat se Mistress?  
 
Vraagom: Nee, my magtag! Enough is enough! Luister Vroumens! Wat gaan jou met aan? Vir  
                 wat pla jy die man so? 
 
Prudence: Wie is jy en wat het dit met jou te doen? Ek praat met hom! Ek ken vir hom en nie vir  
                 jou nie. 
 
Vraagom: Luister! In jou kop dryf daar water, nê! En op die water is  ‘n plankie. En op die  
                 plankie sit ‘n tor. En daai tor controle jou reason, nê. Nou, jou tor, nê! Het van die     
                 plankie af gebliksem! 
 
Prudence: Voetsek jy en jou plankie! (Vir Koljander) Moet nou nie te vêr wegloop nie! Ek sit net  
                 gou die eetgoete in die potte in, dan eet ons almal lekker. Is daar nog iets wat ek vir  
                 jou moet doen? 
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Koljander: Ja! Loop spring in ‘n longdrop! 
 
Prudence: Loop spring jy self… nou nader huistoe so’lat jy vir jou solank kan comfortable maak  
                op die couch. Ek sal my Mistress sê jy’s staan hier buite, maar ek weet sy wil jou  
                eerder binne hê. (Af met die mandjies) Hier’ie trade sal ek nog moet leer! 
 
Koljander: Is sy weg? 
 
Vraagom: Ook maar net-net! 
 
Koljander: Sien jy wat het ek jou gesê? Die skelmste mense in die land! 
 
Vraagom: Ek sweer dis een van daai huise daai. 
 
Koljander: Waai huise? 
 
Vraagom: DAAI HUISE! 
 
Koljander: O! DAAI!! Nee nou verstaan ek! Maar hoe die hel ken sy my naam? 
 
Vraagom: Daai Anties is ommer as om! Onthou jy daai Laaitie? Dis hulle se ou trick daai! 
                 Hulle stuur daai laaties stasie toe as ‘n stoptrein inkom. Hulle tjek die name van die  
                 passengers two ticks op die list en van waa’ hy kom en waa’natoe! Is daai lat  
                 perdalkies alleen oppie trein en so! En so rapport hul al jou in en al jou outs virrie  
                Anties! Hulle ken jou klaar voorlat daai laaitie met sy Station/Waaihoek Line jou  
                suitcase neersit! En soos jy land soos jy hier kom, dan sit jou pit! Ko’s glip! As daai  
                Antie daa’ binne eers haar naeltjies klaar gepolish en gepaint het kan ons vergeet van  
                die Weesheer en my Life Insurance! Kom ons maak aan! (Hy tel die tas op) 
 
Koljander: Dis nou good advise! 
 
Vraagom: Dis net goed advise as jy dit vat! 
 
Koljander: Wag eers! Daar gaan die deur oop! Kom ons kyk net eers hoe lyk daai Antie! 
 
Vraagom: Verniet gesê! Good advise? Goodbye! (Hy sit weer die tas neer) Ai! Toe Adam eers  
                 daai appeltjie sien! Toe’s dit laaste sien van die Blikkantien!     
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Toneel 4 
 
(Adela op uit haar huis, nou vreeslik verleidelik aangetrek, maak asof sy nie vir Koljander en vir 
Vraagom sien nie. Sy praat terug na die kok, Prudence) 
 
Adela: Prudence! Net die beste vir onse gaste asseblief! Moet nou nie weer staan en kla oor die  
            koste nie! As ek vra vir toplas fillet in die stew dan bedoel ek topklas fillet in die stew. En  
            gooi daai pap tamaties vir die voëls, daar is vars ingredients vir slaai in die cooler.  
            Hoekom moet ek so sukkel met jou? 
 
Prudence: (Uit op stoep). Ma’ Miss Adela? Netnou toe .. 
 
Adela: Nie netnou-netnou nie! Nou! Moet ‘n mens alles self doen? 
 
Prudence: Maar…??? 
 
Adela: Maar sal ek my nou vervies? Kry die vars vrugte en die souterigheitjies op die tafel en  
           gooi tog daardie special Indiese lappie oor die sofa.  
 
Prudence: Waai..? 
 
Adela: Ja! Waai die vliëe tog uit die kombuis uit. Dis regtig high-class gaste die! Net die beste!  
           Skink die koue sjampanje solank en sit dit in die Fridge om koud te bly. 
 
Prudence: Die usual Lieberstein opgepower met die soda? 
 
Adela: (Vat haar fisies in die huis in) Lieberstein? Lieber niks as Lieberstein! Dit sal hulle net  
           drink as hulle daarop aandring weens die hitte! (Prudence af en Adela praat met haarself  
           sodat dit hulle ore kan bereik) In my huis word net regte sjampanje voorgesit. Ek meen  
           ons het mos darem respek vir ordentlike mense! (Sy ‘sien’ toevallig vir Koljander en  
           Vraagom raak) Maar my gedorie!!! Kyk net waar staan my ou Darling in die son! En dit  
           so fyntjies uitgevat! My swak hart klop eintlik in my kuiltje!  
 
Vraagom: Sjoe! Sjoe!! Sjoeeee!!! When you’re hot, you’re hot! 
 
Adela: Maar staan nader! Staan nader!! Die kos is gekook, die sjampanje is koud! Kom nader,  
            my ou Darling! My deurtjie staan mos altyd oop vir jou! 
 
Koljander: (Vir Vraagom) Met wie praat die vrou? 
 
Adela: Met jou, natuurlik! 
 
Vraagom: (Veelbetekenisvol) Met jou, my ou Darling! 
 
Adela: Dis Venus self wat my gestrike het met ‘n mighty blow of love vir jou! How can a  
           woman resist a man of such splendour and means! 
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Koljander: (Vir Vraagom) Hoor hoe praat die vrou met total strangers? Sy is of vroegdag dronk  
                  of helemal mal katterjaans!  
 
Vraagom: Het ek jou nie gesê dis hoe dit hier gaan nie. Ek sweer daar’s iets in die plek se water!  
                 En die woordjies is nog maar druppeltjies in emmertjie. Netnou kom spoel die hele  
                 ocean jou nog helemal onderstebo.  
 
Koljander: Jy reken? 
 
Vraagom: Ek reken, ja! Laat ek vir jou demonstrate! (Hy stap na Adela se stoep toe) Luister  
                 vroutjie… 
 
Adela: Ja? Wat? 
 
Vraagom: Van waar af ken jy daai man daar? 
 
Adela: Van net daar af wat hy my ook baie-baie goed ken! By die hoekie wat waai! 
 
Vraagom: Hê? 
 
Adela: Van Waaihoek af, Stupid! 
 
Vraagom: Waaihoek? Daai man daar het voor vandag nog nooit ‘n voet in daai hoek gesit nie! 
 
Adela: Nou vir wat sal hy sy voet nou daar wil sit?  
 
Vraagom: Heh? 
 
Adela: Lekker! Vang jy toe ôk die joke, nê! (Vir Koljander) Nou toe Vinkeltjie! Vir wat staan jy  
           soos so Koljander, Koljander so deur die bos daar innie son? Jou nekkie sal rimpels  
           verbrand! Kom in laat ons daai nekkie save! Kom strech hom bietjie op die sofa! Dis tog  
           soveel lekkerder hier binne by my. 
 
Koljander: Sy noem my wragtag op my nommer! Wat gat hier aan? 
 
Vraagom: (Het reeds na hom gekom) Sy’t jou beursie uitgeruik. 
 
Koljander: (Vir Vraagom) Potshot! Jy’s reg! Hierso! (Hy gee hom die beursie) Hou jy dit, dan  
                  test ek haar ‘true love’. 
 
Adela: Nou toe, my ou Darling, kom knibbel tog maar aan ‘n ou ietsie! 
 
Koljander: Baie dankie maar… nee dankie. 
 
Adela: Maar jy’t dan flussies gevra dat ek vir jou ‘n ou ietsie regmaak? 
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Koljander: Het ek vir jou gevra vir ‘n ou ietsie? 
 
Adela: Ja! Vir jou en vir Baber! 
 
Koljander: Vir my en my Baber? (Vir Vraagom) Is die mense baberbebliksem? 
 
Adela: Vir Baber, ja! 
 
Koljander: Maar wat’se baber praat jy van? Seebaber? Varswaterbaber? Watsebaber? 
 
Adela: Ek praat van daai Baber wat vanoggend aan jou gehang het toe jy my ou Siena se satin  
           skirt gegee het! 
 
Koljander: Is Siena nou ook ‘n baber? En dit nogal sonder ‘n skirt! 
 
Adela: (Bars uit van die lag) Dis nou ‘n fitting resemblance! Ek praat van Siena, jou vrou! Jy’t  
            haar skirt gesteel! 
 
Koljander: O! Ek het my vrou se skirt gesteel en vir jou gegee? Jou kop het jou gelos! 
                 (Vir Vraagom) Is die vrou nie gerook of iets nie? 
 
Adela: Hoekom têrre jy my so? Wil jy die deny wat jy gedoen het? 
 
Koljander: Wat het ek gedoen? 
 
Adela: Jy’t my netnou ‘n skirt gegee! 
 
Koljander: Ek deny dit! Ek het nie vrou nie en ek het nog nooit een gehad nie en ek het nog nie  
                  my pote hie’ in Waaihoek in ‘n huis gesittie! Ek het my sammies op die trein geëet,  
                  toe kom ek van die stasie af en hier loop ek my in ‘Venus’ in vas! 
 
Adela: En watse trein nogals? 
 
Koljander: ‘n Ystertrein! Met wiele! En kole! En ‘n stoker! En seats! 
 
Adela: (Lag lekker en begin sing) Hoe ry die trein, hoe ry die trein, die Kimberley se trein! 
 
Vraagom: (Pluk sy mondfluitjie uit.Vir Koljander) Die vrou IS gerook! Ko’s join haar lat sy haar  
                gerookgeit kan uitdans en haar energie weer in haar kop in kan divert! (Hy begin speel        
                en al drie gaan in ‘n vrolike sang en dansnommertjie in) 
 
Saam:  Hoe ry die trein, 

Hoe ry die trein 
Die Kimberley se trein! 
Hoe ry die trein, 
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Hoe ry die trein, 
Die Kimberley se trein! 
 
Hoor daar hoe stoom hy, stoom hy, stoom hy,  
Hoor daar hoe stoom hy, stoom hy, stoom hy,      
Die Kimberley se trein 
  
Hoe ry die trein, 
Hoe ry die trein 
Die Kimberley se trein! 
Hoe ry die trein, 
Hoe ry die trein, 
Die Kimberley se trein! 
 

(Adela gooi ‘n lekker boudswaaidans, Koljander sing vrolik saam en skimp op Adela) 
 
Koljander: Kyk daar hoe stoom sy, stoom sy, stoom sy,  
                 Kyk daar hoe stoom sy, stoom sy, stoom sy,  
                 Die Kimberley se trein 
 
(Vraagom dans ‘n bakbeen riel om Adela)   
 
Saam: Hoe ry die trein, 

Hoe ry die trein 
Die Kimberley se trein! 
Hoe ry die trein, 
Hoe ry die trein, 
Die Kimberley se trein! 
 
 Kyk daar hoe stoom hy, stoom hy, stoom hy,  
 Kyk daar hoe stoom hy, stoom hy, stoom hy,      
Die Kimberley se trein! 
 

Adela: Ai! Dit was nou lekkerder as ‘n treintrip De Aar toe! A! Nou’s jy ôk sommer in ‘n lekker  
            mood! Maar ons gaan vir ons inne sweete in dans! Nou kom ons gat ma’ in koelte toe! 
 
Koljander: Dankie, ma’ ek sien jy soek iemand anders, dis nie vir my wat jy soek nie. 
 
Adela: Maar natuurlik soek ek vir jou! Ek ken jou dan intimately! 
 
Vraagom: Sjoe! Sjoe!! Sjoeee!!! 
 
Koljander: So jy ken vi’ my? 
 
Adela: Natuurlik! Jy’s Vinkel, en jou ou oupa was ou Droogoog Draad 

Jou Pa se naam was Harlekyn, doodgesuip aan’ie Kaap soetwyn 
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Gebore innie city of memories, District Six. Soos jou memory mos opgefieks! 
Ek ken die rympie al uit my kop uit! Jy recite dit altyd as die propverdriet jou slaat 

 
Koljander: Jy’s reg. Dis alles reg! 
 
Vraagom: Nee hel, die vrou moet jou ken. Of daai twak gee vision beyond compare! 
 
Adela: (Sy staan stoep se kant toe) So laat ons nou nie tyd mors nie! Dis wasdag en die klok  
            loop! 
 
Vraagom: Pasop nou vir die final assault! 
 
Koljander: Ek kan mos nou nie die vrou insult nie? Sy ken al my ins en outs! (Hy staan nader na  
                  haar huis toe) Dis ‘n honest invitation! 
 
Vraagom: As jy daar ingaan, stap jy die hel se poorte in! En dit nogal met ‘n grin! 
 
Koljander: (Vir Vraagom) Moe’ jy nou nie worry nie! Hier gat ek ‘n ete score. Ek skep sommer  
                  vir jou ôk ‘n botteljie en ‘n eetding daar binne. (Vir Adela, met ‘n uitgelate  
                  gatomswaai) Haai, my ou Darling! Het ons darem nou lekker sports gehad! (Skelm  
                  vir haar) Ek sweer die heeltyd ek weet niks vannie skirt nie en ek ken jou nie, want ek  
                  trust nie daai ou nie. Netnou split hy op my en gaan sê my vrou van die skirt en die  
                  ete’tjie en so! Maar ek is nou so honger, my ou Darling! Ko’s gaan in! 
 
Adela: Jou ou skelm! Moet ons nog wag vir Baber? 
 
Koljander: Baber? Nee wat! Wie wil nou ‘n baber entertain as hy vir jou het? 
 
Adela: Is jy seker? 
 
Koljander: Natuurlik! En as daai baber hier voor hierdie deur kom, jaag hom weg, trap op sy  
                  kop, maak hom kerrievis, net wat jy wil! Maar hier kom hy nie in nie! 
 
Adela: Nou maa’ dan reël ons dit so! En thanks vir die skirt! 
 
Koljander: Pleasure my, ou Darling! 
 
Adela: Hy sit net ‘n bietjie wyd. 
 
Koljander: Ja, my ou vrou het mos net so paar stêrre!! 
 
Adela: Sal jy dit vir my kan laat kleiner maak? 
 
Koljander: Pleasure, my ou Darling! 
 
Adela: En miskien so bietjie sequence bysit? Miskien so bit of gold embroidery? 
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Koljander: Pleasure. my ou Darling! Dan ken my ou knopstêrre ook die skirt as jy in stad afstap  
                 nie, nê!  
 
Adela: Ag, jy’s so sweet! Jy kan dit sommer saamvat as ons klaar geêet het. 
 
Koljander: Ek is in jou hande, my ou Darling! Verseker sal ek dit saamvat! 
 
Adela: Nou toe, laat ek die sjampanje uit die fridge uit kry! (Af). 
 
Koljander: Ek is nou daar, my ou Darling. Ek wil net gou vir daai sê hoe sy gesiggie sal lyk as hy  
                  op my split. (Hy kom af na Vraagom wat moedeloos op die tas sit) Hey, Mater! 
 
Vraagom: (Druk sy ore toe) Ek wil dit’ie hoor’ie! Ek wil dit’ie hoor’ie!! 
 
Koljander: Man! Luister. Hier gat ons score! 
 
Vraagom: Score? Jy meen jy gaa’t jou gat sien! 
 
Koljander: Mater! Luister nou! Jy weet ons chinks is amper op! Hier gat ons score!  Vat jy die  
                  suitcase stasie toe en wag daar vir my. Ek het ‘n plan! 
 
Vraagom: Jy hettie ‘n plan nie! Daai tierkat het ‘n plan! Jy gaa’t kaalgat daar uitkom! 
 
Koljander: Maar jy het mos die beursie! Alles is so safe soos ‘n duif! Daai vrou wil my ‘n skirt  
                  gee! Ons pawn daai sêlle skirt vir cash! As ek nice is gee sy my sommer dalk ander  
                  precious goete ok! Daai vrou se kop is plat, man! Die broek se pockets is wyd, man!  
                  Ek pocket ‘n paar goete daarbinne vir pawn! Ve’staan jy? 
 
Vraagom: (Staan op en vat die tas. Hy preek nou lekker) Nee ma’ goed! Ek sal maak soos jy sê.  
                 Jy’s mos my Life Insurance. Gaan in! Enjoy!! Loop pocket! Ek gaat stasie toe  
                 (Koljander vinnig na stoep en wil ingaan) Ma’ ek sê nou vir jou. ‘n man moenie ônner  
                die hoenerstand loop sit en dan kla as die chickens op jou kop skyt nie!    

 
 

Vinnige verdonkering, vrolike musiek en dit is pouse. 
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Bedryf 2 Toneel 1 

 
Baber: (Kom van regs uit Heidedal se kant ingestap. Hy is briesend) Dis net hy is! Dis net hy is!  
          ‘n Man met skuld is nooit by die huis nie. En Sukkelgert se vrou? Ene razorbek! “Luister,  
          wie’t die skuld gemaak vir die saxophone? Loop soek hom self! Lyk ek vir jou soos  

Barcleys Bank!” Gifbek! En ek moes dit geweet het! Vinkel wóú my slip! Dis net hy is!    
Dis net hy is! Ek moet so ewe gaan soek by die Tattersals – hy sal kyk by Fourways! En 
daar slip hy my!  Nou lê hy natuurlik by Adela en vreet al die kos alleen op! Party mense 
het mos nie ‘n saak met kos nie. Eet net eenkeer ‘n dag en dan ook so langvurkie- 
langvurkie of hulle dik is vir die kos. People like me  are made for finer things. Waarvoor 
is kos daar? Om te geniet! One of these days lê ek op die doodsbed sonder tanne en dan het 
ek nog nie eers ‘n parraboud geproe nie! Ek kry nightmares oor kos! Nightmares!! Laasnag 
weer een gehad! 

 
(Begin sing) 
 

Ek droom die Queen nooi my binne vir ‘n dinner 
En die sjefs se hoede staan so 
En die tafel is gelaai soos ‘n market daarbinne 
Met die koek teen die ceiling tot daar bo 
 
Ek’s gedress soos ‘n boffin in ‘n three-piece 
Met ‘n spierwit servet om my nek 
Met my flashpointshoes en my pin stripe suit 
Sit ek lekker voor die silwer daar gedek 
 
En die Queen sê: “Pardon Mister Barber. 
Would you kindly take your seat next to me? 
Help yourselfs to the snackies on the table. 
Pass the broodjies with cucumbers on to me”. 

 
Die sjeffie bring ‘n soppie en ‘n lepel,     (En die queen sit en krap-krap aan haar tepel!) 
Maar ek sê: “Thanks but no soppie now for me. 
I would rather wait for the fish, dear Queen,  
And a crayfish I have also never seen” 
 
Then over my left shoulder comes a bolder 
Of a silverlooking deksel down to me. 
As the sjeffie lifts that deksel, o my baby! 
There’s this monster of a lobster eyeing me 
 
“This is Hobby Wilfred Lobby from the pond 
His the pet of dear Charles and his friend. 
At a dinner like this he’s our special guest”. 
Sê die Queen met ‘n smile om haar mond. 
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En daai kreefding klim daar uit en swing sy oge. 
En hy sidestep ôk die soppie in die bak 
En hy storm daai koeke op die tafel 
En hy vreet hul tot hul afsak van die dak. 
Soos ‘n stroper hol daai kreefding oor die tafel 
Met sy een poot gryp hy daar vir hom ‘n wafel 
En hy stop hom in en hy sluk hom in. 
Toe’t sy vretery nog maar net-net nog begin. 
 
Hy tjop die kosse met daai knypers soos ‘n tjopper 
Dit verdyn soos ‘n wolkie innie wind 
En sy pens swel op soos ‘n sirkus tent 
En hy slurp en hy burb soos ‘n dikgevrete kind. 
 
Ou Charlie sit en smaail daa’ soos sucker 
En die Queen kry so lekker soos ‘n weeskind met ‘n cracker 
En die kreefding clean die table so clean soos ‘n nappie  
Hy’s so happy soos ‘n K’rookind met ‘n sucker! 
 
Daai nightmare word hoe later net hoe kwater! 
Hy sit was sy bloedrooi pote in suurlemoenwater 
en spoeg so waar as wragtig nog so tiny little morsel   
in die middel van my skoongewaste bord 
 
Hobby Wilfred Lobby kry sy silwer deksel op 
 en die dinner is klaar en die Queen staan op. 
Toe weet ek ek is iewerster gefop!  
Ou Charley vat vir Lobby sy silwer lining pond 
En ek sit daar met my vurkie aan die tafel  
Sonder kos of soppie in my dolle-lëe mond! 

 
Dit was ‘n nightmare!! Amper so erg soos nou! Hier staan ek en songs maak en Vinkel 
stroop die kosse al daar binne. (Hy stap na Adela se stoep toe) Miskien is darem nog ice-
craem. 
 

Koljander: (Kom hoog gekoring by die deur uitgestrompel met die skirt om sy lyf gedraai. Hy           
                  het ook ‘n helder doek om sy nek. Hy praat terug na Adela in die huis. Baber skuil      
                  vinnig aan die kant van die stoep) Moenie worry nie, my ou Darling! Ek fix hier’ie    
                  skirtjie in ‘n jiffie en ek sweer en bring dit two-ticks terug.  Jy nie glo jy het so ou  
                  simpel skirtjie eentyd ‘n ‘n leeftyd eers gehad nie!! (Hy maak haar voordeur toe en  
                 dans af vorentoe) The happy days, are here again! Rapdoe diedaai die daai die daai!! 
 
Baber: (Vir homself) Dis net hy is! Dikgedrink, dikgevreet en dikge… en hy vat al wragtag die           
           skirt na die naaister toe! En hier staan ek sonder ‘n tjoppie of a toothpick in my mond. Dis  
           ‘n nightmare come true!   
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Koljander: (By homself) My lucky day! Thank you! Hier gaan ek score. Lekker geëet, lekker  
                  gedrink, lekker ge… 
 
Baber: (Uiters gatvol) Good morning, Mister Hobby Wilfred Lobby! 
 
Koljander: (Kyk op, maar hy weet nie waarvandaan die stem kom nie) Haai is ek nou so gesuip  
                  la’t ek al voices hoor? Haai! Daai vrou se kop het haar gelos! Ek hierie skirtjie by my  
                  vrou gesteel en vir haar gegee? Lekker mal! Maar as ‘n man wil score soos ek nou net  
                  gescore het – en dit vir mahalla chinks, dan sê ‘n man net op alles wat sy sê:”Ja, is, is  
                  so!” 
 
Baber: Is so, is so! Ek is lus en klap sy bek toe! (Dreigend af na Vinkel) Hey! Vraatgevreet met  
           jou uitpeuloë! 
 
Koljander: Nou wat is die man se case? 
 
Baber: Jou lae weeluis! Varkgevreet, honnekop! Jy’s ‘n skande vir die hele humanity. Skelm  
           wegloper! Jy los my en kom vreet alleen nê! Ek was ôk genooi! En jy drop vir my? ‘n  
          Honger man! 
 
Koljander: Hey, Hey, Hey! Kyk hier. Mister! Ek laat nie vir my vloek nie! As jy wil vloek, loop  
                  vloek jou ma! Het daai tor in jou kop van sy plankie afgeval laat jy sommer ‘n  
                 wildvreemde man so vloek. Daai bek gaan pak kry! Ek sal vir jou neuk dat jou tanne  
                 agterstevoor in daai vloekbek sit en begin om jou lewer en jou longe deur jou eie  
                 keelgat op te kou. Ek slaat vir jou! 
 
Baber: (Vryf oor sy maag) Maar jy’t my klaar geslaat! Net hier! Met emptiness! 
 
Koljander: Hey man! Jou emptiness sit tussen jou ore! Sê my! Wie’s jy? 
 
Baber: Moenie nog gatskeer nie, man! Jy weet wie’s ek! 
 
Koljander: Ek weet wie’s jy? Man, ek sien jou dan nou vir die eerste keer! Maar ek sê jou What- 
                  ever-your-name is, moenie ‘n man pla nie, man! 
 
Baber: (Waai sy hand voor Koljander se gesig) Hy Vinkel! Is jy wakker of is jy gesuip! 
 
Koljander: Hey man! Natuurlik is ek wakker! Slaap jy met jou oop oë? 
 
Baber: Ma’ jy ken my nie? 
 
Koljander: Vir wat sal ek dit deny as ek jou ken? 
 
Baber: Maar ken jy nie eers jou eie Baber nie? 
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Koljander: Voetsek, man! Ken ek nie my eie baber nie? Moenie vir my insult nie!!  Ken jy jou  
                  miskien jou Pilcherd? Jou kop raas man! 
 
Baber:  O! My kop raas! Het jy daai skirt by jou vrou gesteel en vir jou losgeluk gegee of nie?  
 
Koljander: Luister hier, Vacuumkop! Ek het nie vrou nie en ek het’ie ‘n skirt gesteel nie en ek  
                  het dit ôk’ie vir haar gegee nie! 
 
Baber: Nou kyk nou vir my mooi in die oë and read my lips! Jóú kop raas! Hier staan jy met die  
            skirt aan jou lyf soos ‘n moffie voor die Zoo! 
 
Koljander: Hey, my Broer! Nou soek jy vir groot bollie wat kan gebly het! Moenie as jy worry  
                  oor waar jou effections lê hie’ vir my kom sta’ en moffie maak nie. Met hier’ie twee  
                  vingers haal ek jou blinnederm vir jou deur jou keelgat uit sônner narcotics! Verstaan  
                  jy? Hierie skirt is ‘n present wat ek gekry het, en wat ek daarmee maak is my  
                  concern!  
 
Baber: Sis’ie joune nie! Dis jou vrou se skirt! Dis haar concern! 
 
Koljander: Hey, my Bra. Het jy nie ore nie? Wat hang daa’ aan jou kop? Spectacle hookers? 
                  Sê my, is hier ‘n plek waar hulle vir die malles care? 
 
Baber: (Wys in rigting van Oranje Hospitaal) Net hier oor! Die Oranje Hospitaal. 
 
Koljander: Jy moet terugmove soontoe. Hulle soek al vir jou daar! 
 
Baber: So ek moet Lemoentjie toe? Dit was nou jou final insult gehoor!! Soos ek nou hier  
           wegstap loop ek in straight deur daai huis se voordeur in en by agterdeurdeur uit, reguit  
           washuis toe en vertel ‘n sekere Siena daar presies van alles! Van die skirt en die skande  
           van die allenig loop eet en die allenig loop score! (Hy stap op na Vinkel se huis) 
 
Koljander: Nou maa’ loop! 
 
Baber: Ek loop nê! Jy sien ek loop? Keer my! (Hy draai op die stoep om) So jy keer my nie? 
 
Koljander: Loop in jou maai in, man! 
 
Baber: Ek glo dit nie! Dis ‘n nightmare come true!! (Hy gaan woedend uit deur Vinkel se  
           voordeur) 
 
Koljander: Dit ís ‘n blêddie nightmare! Hier moet ons uit! (Op pad na Stasie se kant toe. ) 
                  Dit moet iets in die plek se water wees!   
 
Susan: (Kom by Adela se deur uit en roep agter die vertrekkende Koljander aan) Hoeeii!  
            Vinkel!! 
 



 45

Koljander: Ja? 
 
Susan: Kom hier! Ek wil jou ‘n ietsie gee! 
 
Koljander: Sowaar? Nee, maar dis reg! (Hy kom terug) Wat wil jy my gee? 
 
Susan: Miss Adela vra of jy nie vir haar ‘n ou neklissie sal laat maak wat by hierie twee bengels  
            sal pas nie? Sy sê sy voel so half kalerig hier by haar nek rond 
 
Koljander: (Vat die armbande) Verseker! Hmmm. Maar dis swaar goet die? 
 
Susan: Ja! Genuine gold. 
 
Koljander: Genuine gold? 
 
Susan:  Ja. Die Minister het dit nog vir haar gee! 
 
Koljander: Die Minister? Ek dog hulle preek net en hou die bordjie? 
 
Susan: Nee, dis ‘n political Minister! 
 
Koljander: O! 
 
Susan: Ja! Maar Miss Adela praat nie graag oor hom nie 
 
Koljander: Maar dit ‘n rowwe Minister! Is daar nie nog goedjies wat hy vir gegee het wat ek  
                  bietjie kan laat oppolish nie? Jewels en silwer en so? 
 
Susan: Nee, dis net daai tieroogring wat jy by jou vrou gesteel het en vir haar gegee het. 
 
Koljander: Daai was nie ek nie. 
 
Susan: Haai jy moet dit onthou! Wag ek gaan haal dit en wys dit vir jou!  
 
Koljander: O ja, nou onthou ek! (Sy gaan in) Bring sommer die earrings ôk saam! 
                 Hier gat ons score, ou Mater! The happy days, are here again, rapdoe diedaai die daai  
                 die daai!! Hier cash ons op vir ‘n trip tot in Cairo! 
 
Susan: (Uit) Kom kyk hierso! (Sy gee hom die ring) Kyk net hoe mooi shine hy! 
 
Koljander: Dankie! En die earrings? 
 
Susan: Ma’ jy’t nie earrings bygegee nie? 
 
Koljander: O, ja! My ou vrou met’ie knopstrérre dra hulle nog! Ek vat sommer two-ticks die  
                  jewelry na die jewelers toe! En die skirtjie na waar hy hoort! 
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Susan: Ag, laat maak sommer vir my twee goue oorbelletjies terwyl jy da’ is.  
 
Koljander: Maar anytime! Gee my net die cash, dan laat maak dit vir jou. 
 
Susan: Ek is nou bietjie short op cash, maar ek sal vir jou gunsie doen! Volgende wasdag! 
           Jy kan deur die side entrance kom. 
 
Koljander: Maak gee maar solank die cash wat jy het. Ek gee dit more dubbeld terug vir jou. 
 
Susan:  Ek het genuine niks! 
 
Koljander: Ai, dis nou bad news! As jy dalk iewers ‘n los geldjie in die huis kry kan jy dit maar  
                  aanpass hoor! Ek gee dit weer môre dubbeld terug.  
 
Susan: Miss Adela laat nie geld rondlê nie. Daar’s niks! Nog iets wat jy wil vra? 
 
Koljander: Nee wat, dis sal vir eers al wees! Dankie hoor! 
 
Susan: Okey! (Af in huis) 
 
Koljander: (Oë weer hemelwaarts) Thank you! The happy days, are here again, rapdoe diedaai 

die daai die daai!! Nou moet ek gatskoonmaak voor hierdie klomp mens se toortwak 
uitgewerk is! (Hy trek gou die skirt uit) Hierdie skirt pawn ek by die pawnshop en die 
jewels by die jewelers! (Hy wil af stasiekant toe en kry dan sy plan) Wait a bit. Wait 
a bit! Die goed sal nie vir altyd mal wees nie en dan kom soek hulle vir my! (Hy vat 
die gekleurde nekband en gooi dit regs voor op die pad na Heidedal toe en gaan dan 
links af stasie toe) The happy days, are here again, rapdoe die daai die daai die daai 
daai!! Rapdoe diedaai daai diedie daai !! Tierie daai daai daai daai daaaaaiiiie… 

   
 
 

Toneel 2 
 

(‘n Hengse geraas bars los in Vinkel se huis. Siena en Baber kom uit.) 
 
Siena: (Briesend) So my suspicions wag reg! Ek is nie onnosel nie! Ek is ‘n Buffel! Siena  
           Gertrude Violet Buffel! Ons sal sien! Vat my goed en gee dit vir daai… vleiskoöperasie! 
 
Baber: Vreet hom! Die suinige vark! Hy was dronk soos ‘n tor, met jou satin skirt aan en ‘n doek  
            van haar om sy nek. En hy wil my Lemoentjie toe stuur! Kyk daar! Daa’ lê die doek!  
           (Hulle gaan oor na die doek) Hier’s die evidence! Hy’t seker die rok nou weggevat na die  
            naaister toe om te maak fit vir daai vrou daa’ binne. 
 
Siena: Vir wat? 
Baber: Hy sê jy’t knopstêrre! 
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Siena: (Slaat haarself voor op die bors) Knopstêrre? Ek gat hom vrekmaak. Ek gaat hom soek           
           En ek gaat hom vrekmaak. Ek is ‘n Buffel! Siena Gertrude Violet Buffel! (Sy begin links  
           afstap stad se kant toe) 
 
Baber: Wag, wag, wag! Kyk daa’ kom hy aan! (Wys in rigting van Heidedal) 
            Klaar die skirt afgegee! Ko’s wag hom net hier! 
 
Siena: Kyk hoe stroll hy! So sweetly innocent.  Oe! Oe! Ek is ‘n Buffel! Laat hom kom! 
 
Baber: Wag kom staan hier. Laat ons kyk wat maak hy! Hy dink jy’s nog by die wasgoed (Hy      
            neem haar in die gangetjie in) As hy by daai vrou se deur ingaan, dan tackle jy hulle  
            altwee met foolproof evidence.  
 
Siena: Watch my! Ek is ‘n Buffel! 
 
Vinkel: (Kom doodonskuldig van Heidedal Fourways Hotel in die kroeg se af, waar hy vir 

Sukkelgert gaan soek het. Hy’t hom nie opgespoor nie. Dis nie Vinkel se dag nie) 
            Ek weet nie hoekom daar goete soos saxophones en bands and tattersalls en ‘n plek soos 

die Fourways Bar moet wees nie! ‘n Man kan ‘n hele wasdag mors agter Sukkelgert aan! 
En waar bly daai parasite van ‘n Baber! Nou sit ek nog met hom ôk as ‘n running 
expence!  

 
Baber: (Wil iets sê, maar bedink hom) 
 
Vinkel: Vir Sukkelgert kan hulle maar Soekgert ôk gedoop het! (Hy gaan sit op die trappie voor 

die stoep) Ek sê sy vrou: “Hey! Jou man skuld my!”  Wat sê sy? "Nee, dissie haar case 
nie. Soek hom self! Sy’t self genoeg gesukkel met soek na Sukkelgert” Ek sweer ‘n 
mens moet professional soekers kan huur en betaal! Laat hulle heeldag net soek, soek 
soek! Mense wat niks doen nie en heeldag net sit en nonsense praat moet soek! Mense 
soos Universtiy lecturers en politicians en so! “Wat’s jou werk?” “Ek is ‘n professor in 
Soek!” Of “Vote for me! Ek is die soeker vir hierdie wyk!” 

 
Siena: Hoekom sê hy nie iets laat ek sy bek kan breek nie! 
 
Baber: Wag nou? 
 
Vinkel: Ek is ‘n besige man! En ek moet soek! (Hy staan op en kyk weer in die rigting van  
             Heidedal) Waar bly daai damn Baber? Ek het ‘n helse kwaai vrou wat my heeldag  
             optjek soos ‘n knopstert Mata Hari 
 
Siena: (Wil iets sê, maar bedink haar) 
 
Vinkel: En hy dreig om my te gaan split! En sy? Heupe gegroei soos ‘n Bulldozer! 
 
Siena: (Gee een almagtige tree vorentoe, maar Baber hou haar terug) Hey! 
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Vinkel: Nee wat! Waarvoor sal ek tydmors. Nou-nou strike dit twaalfuur en dan kom ou  
            Swaaigat terug van die wasgoed af en dan moet ek weer daai cemetery in. (Hy kom na  
            Adela se stoep toe) Hier binne kan ‘n man mos lewe! Wat is daai ou skirtjie van ou Siena  
            nou, vir ‘n lekker kossietjie uit die hand van ‘n beauty! Dis hier waar die dinge lekker is.  
            (Hy kom vir oulaas in die rigting van Heidedal op soek na Baber) Sorry, ou Baber. Maar  
            jy gaan al die sports mis! Droëbek vir jou! Nou vir ‘n lekker tydjie! (Hy draai om na  
            Adela se stoep, maar Baber het mooi tussen hom en Adela se trappie kon staan.) 
 
Baber: Sorry, Vinkel! Maar nou’s dit tyd vir ‘n slegte tydjie! Droëbek vir jou!! 
 
Vinkel: Baber?!  
 
Baber: O! Nóú ken my nê! Kan jy dit glo? Kan ek jou voorstel? Daai vrou daa’ is Siena, jou eie  
            vrou. Ken jy daa’m nog vir haar? 
 
Vinkel: Maa’ natuurl… 
 
Siena: (Dreigend nader) Nee! Hy ken my nie! My naam is Buffel! 
 
Vinkel: Maa’ Honey… 
 
Siena: “Maa’ Honey” se hol! Jy gat duur betaal vir daardie skirt! (Sy slaat hom op die bors) 
 
Vinkel: Ha! 
 
Baber: Sie! 
 
Siena: Jy’t gedink jy kan my cheat nê? (Sy slaat hom op die bors) 
 
Vinkel: Hê! 
 
Baber: Sjoe! 
 
Siena: Jy’t gedink jy gaan wegkom (Sy skop hom op die been) 
 
Vinkel: Eina moer! 
 
Baber: Gee hom! 
 
Vinkel: Wa’ nou. Wa’nou. Wa’nou! Hoekom is jy so kwaad, my Baby?  
 
Siena: Met die Bulldozerboude? Vra jy vir my? 
 
Vinkel: Nou wil jy hê ek moet hom vra? Heh? My ou Darling! (Hy probeer haar liefkoos) 
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Siena: Hou jou pote van “ou Swaaigat” af! (Sy klap hom) 
 
Baber: Gee hom! 
 
Vinkel: Maar serious nou! Vir wat is jy so kwaad? 
 
Baber: Vir wat is sy so kwaad? Jy weet! Jy weet! Jy weet! (Vir Siena) Hy maak maar net of hy  
            nie weet nie. 
 
Vinkel: Shut-up jy! Wat’s die moeilikheid, Siena? 
 
Siena: ‘n Skirt 
 
Vinkel: ‘n Skirt? 
 
Baber: ‘n Skirt! 
 
Vinkel: O! ‘n Skirt? (Hy begin vir Baber agter Siena se kop beduie) 
 
Siena: Ja, ‘n skirt wat iemand uit my huis uit… 
 
Baber: Hoekom shake jy jou kop so? 
 
Vinkel: Ek shake nie my kop nie! 
 
Baber: Hy het! Hy het! Hy het!  
 
Vinkel: Shut-up jy! 
 
Baber: Nee! Jy eet mos alleen! (Vir Siena) Gee hom! Proceed your Honour! 
 
Vinkel: Hou jou bek man! 
 
Baber: Ek sal nie! Ek sal nie! Ek sal nie!  (Vir Siena wat hom draai) Hy shake sy kop agter jou  
           rug dat ek my bek moet hou.  
 
Vinkel: (Nou aan die oogknip) Is’ie! Is’ie! Is’ie! Ek shake nie my kop nie en ek ‘wink’ ook nie!  
 
Siena: Ek is die most sadste vrou in die wêreld! 
 
Vinkel: Maar wat maak jou so sad? Vertel vir jou man! Jy het mos ‘n man. 
 
Baber: Waar kry jy daai nerve? Admit wat jy gemaak het! 
 
Vinkel: Ma’ ek admit mos ek het’ie my kop vir jou geshake nie! 
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Baber: Okey! Jy het’ie jou kop vir my geshake nie!  
 
Vinkel: Jy sien! 
 
Baber: Proceed your Honour! Back to bussiness. 
 
Vinkel: Watse bussinnes? 
 
Baber: Die skirt se bussinnes. Gee terug die skirt. Die naaister is seker klaar met die  
           adjudgements. Waar’s die skirt? 
 
Vinkel: Wat se flippen skirt?? 
 
Baber: Die een wat… Nee wat! Ek gee op! 
 
Vinkel: (Vir Siena) Het jy troubles met die skirt in die washing machines gehad? 
 
Siena: Nonsense! 
 
Vinkel: Met die pressing machines? 
 
Siena: Nonsense! 
 
Vinkel: Nou is jy dan kwaad vir mý?? 
 
Siena: Daai is’ie nonsense nie. 
 
Vinkel: Maak het dan niks verkeerd gedoen nie! 
 
Siena: Al weer nonsense! 
 
Vinkel: Maar oor wat is jy dan so kwaad? 
 
Baber: Oor die FOKKEN SKIRT!!!!! 
 
Vinkel: Hey man! Mind your language and your own bussinnes! Ek praat hier intimately met my  
             vrou man! (Hy het haar weer om die skouers) 
 
Siena: (Skop hom weer op die skeen) Vat jou pote van my af! 
 
Baber: Gee hom!  Hy suip hom dik, vreet hom vet in daai huis en kom maak my naam gat hier in  
            die strate! 
 
Vinkel: Wat? Lat die duiwel my ry as ek vandag my pote in daai huis gesit het of as ek iets oor  
              hierie twee lippe van my gehad het! 
 



 51

Baber: O! Niks oor jou lippe nie? Dan seker ook niks oor hare daarbinne nie!? Glo jy self daai  
            Lieg? 
 
Vinkel: Ja! Ek glo daai,,, Nee! Ek meen ek lieg nie! 
 
Baber: Jy’t nie gemaak of jy my nie ken nie en jy het’ie ‘n skirt aangehad nie! 
 
Vinkel: Natuurlik het ek nie! Is jy lekker? Ek in ‘n skirt? Van ek hier weg is na Sukkelgert toe is  
             dit nou die first time wat ek weer my pote hier sit! 
 
Baber: Okey! Gaat aan ! Hou aan gatskeer met my! As ‘n man nie wil hoor nie moet hy voel.  
           Weet jy dan nie? Ek het jou vrou van alles vertel! 
 
Vinkel: Van wat alles? 
 
Baber: Nee ek weet’ie! Vra haarself! 
 
Vinkel: (Vir Siena wat net staan en opblaas) Wat is die matter, my Honey. Wat se skinnerstories 
het hy vir jou vertel hê? Speack your mind, my Dearie. Sê vir Pappie wat’s verkeerd! 
 
Siena: (Afgemete) ‘n Skirt… is… uit… my… huis… gesteel!! 
 
Vinkel: (Afgemete) Is… ‘n skirt… uit… jou… huis… gesteel??? 
 
Siena: Vra jy my? 
 
Vinkel: Ja! Ek vra! Ek het dit mos nie geweet nie! 
 
Baber: Hoor net daar! En ek dog hy is n kerkmens! Ek sê mos! Ek het haar ALLES vertel! 
 
Vinkel: (Vir Baber) Veels geluk! (Vir Siena)  Kom sê nou vir Pappie wat’s verkeerd? 
 
Siena: Ek sien jy het niks shame en sorries in jou oor nie. So ek sal dit vir jou net so sê wat hy vir  
          my gesê het. ‘n Skirt is by my gesteel. 
 
Vinkel: Is ‘n skirt by mý gesteel? 
 
Baber: Nie by jou nie! Snotkop! By haar!!! 
 
Vinkel: Ek praat nie met jou nie! (Vir Siena) Ek luister. 
 
Siena: Ek sê mos die skirt is uit die huis uit gesteel! 
 
Vinkel: Uit my huis? Nou wie’t dit gesteel? 
 
Siena: Die een wat dit gesteel het sal weet. 
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Vinkel: En wie is die een?   
 
Siena: Die een is se naam is Vinkel. 
 
Vinkel: Dis bad news! Wie is die Vinkel? 
 
Siena: Dis jy! 
 
Vinkel: Ek?    
 
Siena: Ja jy! 
 
Vinkel: Wie sê so? 
 
Siena: Ek sê so? 
 
Vinkel: Jy? 
 
Siena: Ja ek!! 
 
Baber: En ek sê ook so! Jy, jy, jy, jy! Toe gee jy dit vir haar! 
 
Vinkel: Wie ek? Vir haar? 
 
Siena: Ja! Jy, jy, jy, jy!!! 
 
Baber: Moet ons die heeltyd soos straathonne vir’ie maan staan en “JY-JY-JY-JY-JY-JY”? Jy  
            maak ‘n man moeg, man! Laat hom sweer! 
 
Vinkel: Okey! Ek sweer ek het’ie die ding vir haar GEGEE nie. 
 
Baber: Watse ding? 
 
Vinkel: Die FOKKEN SKIRT!! 
 
Baber: WAT? 
 
Vinkel: Ek het dit vir haar GELEEN! 
 
Siena: Geleen? 
 
Vinkel: Ja! Geleen. 
 
Baber: Geleen??? 
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Vinkel: (Doodkalm) Ja! Geleen soos in geleen. 
 
Siena: Ek leen nie jou goed vir ander mense nie! As ek my goed wil uitleen dan leen ek dit self 
uit! Verstaan jy my.  
 
Vinkel: Ja, jammer Honey… Ek is njannies koepêlla sorry. 
 
Siena: So! Now you’re sorry? 
 
Vinkel: Ja, Honey…  
 
Siena: Nou dan bring jy daai geleende skirt nou terug! Jy sit nie jou pote weer in my huis sonder  
           daai skirt nie! Verstaan jy my? Ek is ‘n Buffel! (Sy begin huis toe stap met Baber kort op  
           haar hakke) 
 
Vinkel: Reg so, Honey… Sorry Honey… 
 
Baber: Nou kry ek darem ietsie oor my lippe vir my honesty en my moeite?? 
 
Siena: Ek sal jou ietsie gee as iemand eendag jou skirt steel! (Sy slaan die deur in sy gesig toe) 
 
Baber: Maar ek het niks! Ek is ‘n arm mens! Ek het nie eers … What’s the use…This is  
            nightmare! (Hy gluur vir Vinkel aan op sy pad agtertoe deur die gangetjie) Ek sê nou  
            vir jou Vinkel! Ek is klaar met jou en jou family!  
 
Vinkel: Ja! Maak soos beesmis! Val in die pad! 
 
Baber: Ek is diep gehurt! Nooit weer sal jy die eer hê om vir my te entertain nie! Af) 
 
Vinkel: Moreoggend five o’clock clock hy weer in soos ‘n ‘homer’duif! (Hy maak skielik ‘n  
             bokspring) Lekke’!! Ou Bulldozerboude reken sy spite my om my uit te sluit! Ligte  
             mistakie, ou Darling! Sy doen my eintlik ‘n favour! (Oor na Adela se huis) Hier’ie  
             Cherry smaak my stukkend! Sy sal my opsluit, insluit en toesluit by haar as sy maa’ net  
             kan! Okey, Action Plan B! Ek vra haar net die ou simpel skirtjie terug en as ek vir ou  
             Sukkelgert kry en hy put die Saxophone se platgesigte in my hand, loop koop ek vir      
             Adela sommer more ‘n splinternuwe Silwer Shillings outfit! Sy sal dit laaik! 
 
(Hy begin sing) 
 

Daar’s niks so lekker soos ‘n skelm vrou’tjie nie 
Wat nie heeldag loop en skrou in jou ore nie 
Wat jou deepste mind verstaan 
En jou net met die liefde slaan 
En nie mind as jy ‘n ou doppie vat nie 
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Daar’s niks so lekker soos ‘n mistress nie 
Hulle sceme ook nooit oor ‘n headache nie 
In her house you’re always safe 
En sy koer-koer soos ‘n duif 
Solank jy net nie skaam is met jou beursie nie 
 
Hulle bly immer altyd so reliable 
En so vunerable en tog so loveable 
Hulle lywe bly vir altyd tog so huggable 
En so touchable en so flexible! 
Sy’s ‘n wonder van ‘n wonder unbelievable! 
 
Daar’s niks so lekker soos ‘n mistress nie 
Hulle sceme ook nooit oor ‘n headache nie 
In her house you’re always safe 
En sy koer-koer soos ‘n duif 
Solank jy net nie skaam is met jou beursie nie 
 
Hulle bly immer altyd so reliable 
En so vunerable en tog so loveable 
Hulle lywe bly vir altyd tog so huggable 
En so touchable en so flexible! 
Sy’s ‘n wonder van ‘n wonder unbelievable! 

 
 (Hy klop vrolik aan die deur) Kooeeeiieee!! Venus! Maak oop die deur, my Liefdestier! Venus?  
 
Adela: (Kom uit op stoep) Vinkel! Hoezit, my ou darling? Maar jy’s ‘n ou yster nê? Oyster geët  
            en batteries gecharge? 
 
Vinkel: Gecharge soos ‘n army-batterie op standby, my Dier! 
 
Adela: Hoor daai bek! 
 
Vinkel: Ai! Jy bly maar net ‘n miracle! Kyk hoe shine jy! Hoe smaak dit my jy maak die poet in  
             my wakker! As ek so kyk na jou Sister klop my hartjie soos ‘n Lister! 
                                Hoe dikker my ou vrou word hoe dunner word jy! 
                                 Ek’s so honger soos ‘n brommer en so laf soos ‘n by! 
                                Ek wonner war de donner is verkeerd met my!                                
  
Adela: Tjoef tjaf…  val hy af 
           Opgeklim en weer gery!! 
 
Vinkel: Maar hoor net so ‘n vrou! 
 
Adela: Oeee! So bek moet jêm kry!  
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Vinkel: My tweede naam is Dynamite! 
 
Adela: You blow my mind! Maar staan maar weer nader! Netnou ignite jou fuse’tjie die son en  
           dan explode jy! 
 
Vinkel: Is so! Maar weet jy hoekom ek eintlik vir jou kom sien? 
 
Adela: Sal ek dan nie weet nie, my ou Darling? 
 
Vinkel: Die issue is eintlik vir my bietjie difficult…. 
 
Adela: Difficult? Newer! Hoe ken ek vir jou! Vinkel mettie Vonkel! 
 
Vinkel: Dis hy! Dis hy! Dis hy! Nee, maa’ ek kom vra net gou eers daai skirtjie wat ek vanmore     
             vir jou gegee het bietjie terug. Hy’s daa’m te ordinary! Ek wil vir jou ‘n shining full-   
             length outfit koop daar by Silver Shillings net so gou ek vir Sukkelgert opgespoor gekry   
             het. Hy skuld my dik chicks vir sy saxophone! 
 
Adela: Sukkelgert? O, hel! Daai man moes eintlik Soekgert gedoop gewees het! Waar sal jy hom  
            kry? Sy eie vrou kry hom dan nie eers nie! 
 
Vinkel: Is waar!  
 
Adela: Maa’ hoe praat jy dan nou van die skirttjie wil vat? 
 
Vinkel: Maar jy sien ek het die skirtjie nou nodig! 
 
Adela: Ma’ jy dan netnou die skirtjie hier uit uit my uit, saam met die tieroogring en die golden  
           bêngels wat die Minister vir my gegee het! 
 
Vinkel: Ma’ hoe dan nou? Ek het môrens die skirtjie vir jou gegee en lateraans vir ou Sukkelgert  
             loop soek? Ek sien jou dan nou eers weer first time?  
 
Adela: Jy klaar die ding gevat! 
 
Vinkel: Haai! Moe’nou nie sports maak nie. Ek het die skirtjie nou nodig! 
 
Adela: Nodig of nie nodig nie! Moet jy nou nie sports maak nie. Jy het dit mos klaar gevat? 
 
Vinkel: Die Skirt? Gevat? Ek het nie? 
 
Adela: Vinkel! Wat staat hier voor my kop? Onnosel? Heh? Nie die skirt gevat nie! 
 
Vinkel: Maa’… maa’… maa’… 
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Adela: Nee! Maa’… maa’… maa’…se moe…Hey moenie laat ek jou sê nie! Hier staan jy! Dik 
geëet, vrotgedrink en vetgevry! Nie die skirt gevat nie? Hoe ken jy my? Ek laat nie met 
my mors en my betjoings nie! Ek vou Ministers met hierdie twee lippe, meneertjie! Ek 
fuse daai vonkie in jou Vinkel sommer backhand! Moenie my traai cheat nie! 

 
Vinkel: Nee my ou Darling! Ek cheat jou nie! Ek vra maar net die skirtjie terug. Ou   
             Baber het my gesplit! My vrou weet alles – alles van al die ins and outs! 
 
Adela: Issit?Al wat ek jou sê is jou ins in die huis is van vandag af outs! Ek laat my nie so inloop 

en uitcheat nie! I’ve got my pride and dignity! Ek het nie eers vir die ou skirtjie gevra nie 
nie! Jy’t dit uit jou eie uit gebring! So! For all I care, vat jou skirtjie, dress jou op, loop 
dans in die City Hall op die Krismis Ball as jy dan wil, maar as jy weer hier wil ins dan 
betaal jy cash en kontant met die pitte in die hand of jy is outs! (Sy draai om, stap in die 
huis in en klap die deur in sy gesig toe) Bloody cheek! 

 
Vinkel: Ek glo dit nie? Ek glo dit nie! Nou’s ek die mees uitgesluitee man in die hele Waaihoek! 

Daar’s nie ‘n gap vir ‘n gaatjie daar nie (Wys eie huis) en ôk nie hier nie? Waa’n toe 
nou?  

 
(Vinkel sing ‘n taamlike treurmare uit pure selfbejammering)            
               

They treat you nicely, when you have cash 
It’s whiskey on the rocks and all that thrash 
Perfume all around 
But once you’re on the ground 
They scold you and they vloek you as if you’re a pest! 
 
Alle vrouens is vir ouens unpredictable 

              And so totally unreliable 
              If you think you get to know them 
             Then you find out you’re the fool 
             ‘Cuase soos waar soos wragtig wragtig is 
             En die vrouevolk almagtig is 
             They’re the most horrible and untrustable and unloveable dêm nasie!  

 
              Hier gaat ‘n man in elk geval net een ding kry en dit is sonsteek! Te hel met’ie skirt! 

Dan loop soek ek maar vir Sukkelgert! En as ek hom kry dan gaan sit ek in die 
Fourways met ny cash en suip my tot hulle my kom soek en huis toe sleep! Hulle kan 
maar bietjie moan en hulle kan maar bietjie groan! Maar in sal ek in! Vroumensgoed?! 
Horrible, unpredictable, unreliable, untrustable, unloveable dêm nasie! (Af na Heidedal 
se Fourways Bar regs)  
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Toneel 3 
 

Koljander: (Kom versigtig links op van die stasie af. Dringend op soek na Vraagom. Hy het die 
skirt by hom) Vraagom! Vraagom? Mater?? (Besef hy’s nie daar nie) Dit was nou die 
stupidste ding wat ek kon doen! Plaas lat ek eers stasie toe gaan en vir Vraagom skep, 
loop pawn en eers die jewels en toe traai ek die dêm skirt! Niemand in die hele 
wêreld wil hier’ie dêm skirt eers persent hê nie! En Vraagom is missing! Vir wat hy  
nie by die stasie is nie, weet net die pous van Rome! En hy is ook nie hier nie. En dis 
dangerous ground die! Okey! Action Plan B! Ek het gescore! Dik geld vir die jewels 
maar hy sit met die hele dêm beursie! En most likely met klaargekoopte tickets! En 
ek sit met die flippen skirt! So what the hell must I do? (Hy gaan sit teen die stoep) 
Ek sweer hy het die pad gevat en die trein geklim terug Kaap toe! Dan sit ek hier vir 
die res van my miserable life! In hierdie dangerous plek, Waaihoek. Waar daar iets in 
die water is wat almal mal maak. Okey! Action plan C! Dan drink ek net ook net van 
daai water en dan word ek net so lekke’ mal soos hulle en dan woon ek peacefully 
saam met al die malletjies. En ek vat vir my ‘n mal vrou en ons kry sulke snaakse 
mallerige kindertjies en die hele wêreld dink ons is nie lekker nie, maar in die 
meantime bly ons moerse lekker hier. En dan word ons famous soos daai malletjies in 
die Hel en ons word ‘n tourist attraction! En al die tourists in die land wens hulle kon 
ook so lekker rustig hier gebly het. En ons worry oor niks en ons nooi mense vir 
oorbly oor naweke in ons huise en hulle laaik dit moerse! En hulle betaal ons dik geld 
om hier te bly, want hier’s atmosphere! Ek moet net nie worry nie!!  (Op die rand van 
dronkverdriet) Vraagom!! My ou maatjie, ek verlang vir jou!!! Waar’s onse motto? 

 
(Hy begin verdrietig sing) 
  
Koljander: Geld was nooit my koning nie 

            En ek soek dit nie in my voorsak nie 
            Ek soek dit okkie in die sysak nie 
           En glad en geheel nie in die gatsak nie 
 
           Geld is rond vir lekker rol 
           Vir dans en drink en lekker jol 
           Maar sonder hom sit jy op jou alie in die straat 
           Sonder kos en klere en ‘n lêplek vir jou beste ou maat 
 
           Ek’s so honger soos ‘n brommer en so laf soos ‘n by 
           Wat heen en weer teen die ruit afgly! 
 
            En jy worry soos ‘n gans op ‘n ballroom dans 
            By ‘n two-step sonder skoene, dis jou laaste kans 
           En die meisie kyk jou tone en sy stap verby  
           Om die laaitie met die geldjies in die gang te gaan vry  
 
(Hy begin moed vang en raak weer moedig) 
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            MAAR!!!…Geld was nooit my koning nie 
                   En ek soek dit gladnie in my voorsak nie 
                   Ek soek dit okkie in die sysak nie 
                   En glad en geheel nie in die gatsak nie        
 
 (Siena uit by deur en kyk na hom wat ‘n helse rumoer veroorsaak) 
 
                  JAAA!!!…Geld was noot my koning nie 
                  En ek soek dit gladnie in my voorsak nie 
                  Ek soek dit okkie in die sysak nie 
                  En glad en geheel nie in die gatsak nie 
 
Siena: (Stuur sy singery op)  
           En jy soek dit ôk nie by Sukkelgert nie  
           En jy soek ôk seker niks by jou eie vrou nie 
           Want jy sit nie daar met my skirtjie nie 
           En jy lieg mos nooit vir ou Siena nie! 
 
           Jou ou bliksem! Welkom tuis! Hoe durf jy met daai skirt op straat voor die mense   
           appeare? Skaam jy jou nie?     
   
Koljander: Ma’ wat byt jou? Om sommer met ‘n vreemde man te praat? Het jy ‘n apparition  
                  gesien of wat? 
 
Siena: Jou otter! How dare you open your filthy mouth? En noem jy my ‘n apparition? Hou jou  
           bek! Explain! 
 
Koljander: Nou hoe de hel moet ek enigiets explain as en nie eers my mond… 
 
Siena: Sjarrup! Ek wil niks hoor nie en niks sien nie!  
 
Koljander: Nou maak jou oge toe en druk jou ore toe! Ek doen niks. Ek sit net hier en wag. 
 
Siena: Shut-up!  
 
Koljander: Vir wat mag ek nie sing nie?  Is dit jou straat die? Waar’s jou kaart en transport? 
 
Siena: Ongeskikte verneuker! Lamsak draadkruiper! 
 
Koljander: Hey! Toeterbek! Weet jy hoekom hulle vir Hitler ou Gifsak genoem het? 
 
Siena:  Nee, hoekom? 
 
Koljander: Oor hy net so kon tekere gaan soos jy! Hoekom hou jy nie daai slangbek toe nie? 
 
Siena: Praat jy so met my? Ken jy vir my? 
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Koljander: Nee, maar ek ken ‘n ongeskikte Buffelkoei as ek een sien! 
 
Siena: Buffelkoei!? Insult jy vir my en my voormense? Buffel is ‘n respectable surname uit die    
            blêddie nobility uit en jy kom met Buffelkoei!!  Ken jy my familie?  
 
Koljander: Ja! Die hele trop wei daar by Soekmekaar! 
 
Siena: Wei? Hey, my eie Pappie sal vir jou kom karnuffel! 
 
Koljander: Shame! Het hy een of twee horings? Loop grawe uintjies, man! Los my uit. 
 
Siena: Uintjies? Lyk ek vir jou soos ‘n vlaktebobbejaan? 
 
Koljander: Jy act soos een! Jy’s totally insane om sommer ‘n vreemde mens te attack wat jou  
                  niks gedoen het nie! 
 
Siena: Niks gedoen het nie? Wei? Uintjies grawe? Ek sal my alles Pa vertel wat jy als gedoen het  
           wat hy nie eers van weet nie! Ek gaan hom sê! En ek gaan vir jou so vêr divorce lat jy  
           vrêk van die honger en die mense van jou droogwors maak wat tot in die nuwe eeu in die                  
           Waaihoek slaghuis sal hang vir ‘n memory oor ‘n man wat vir sy vrou sê: “Loop wei en  
           grawe uintjies!” 
 
Koljander: Maar divorce my! Divorce my sovêr as wat jy wil. Kyk of dit my concern!  
 
Siena: (Ietwat omvêr gegooi) Jy dink ek joke? Ken jy vir my? 
 
Koljander: Ja! Jy’s ‘n buffel en vir al wat ek omgee kan jy buffel bly tot jy vrek en jou horings 
                  tien voet uit die grond uitsteek en opvrot vir passion-compost vir die Japanese! 
                  Vir wat pla jy my? 
 
Siena: Skaam jy nie vir jou nie? Eers deny jy lat jy die skirt gesteel en hier parade jy met hom! 
 
Koljander: Luister hier, Buffelkoei! Hierdie skirt het ek by ‘n ander vrou gekry en ek sal nie jou  
                 skirt steel nie wat ek gril vir my morsdoodvrek as ek jou sonder ‘n skirt moet sien! 
 
Siena: That’s it! Nou loop roep ek my Pa-goed! Hy sal jou hel gee! Insult my! Insult my soos jy  
           wil! Maak ken jy my Pa-goed? Hy’s ‘n… 
 
Koljander: Buffel!! Kyk hoe skrik ek!  
 
Siena: O! Nou’s jy brave! Jy ken my Pa-goed as hy kwaad raak! 
 
Koljander: Ja! Ek onthou nog die dag toe ek hom gemeet het! Hy en Oompie Leeu het saam met 

Oompie Jakkals gesit en dop maak toe Wolf sy toonnnael sit en knip. Toe reken 
Oompie Wolf hy like jou sterk en wil jou vir ‘n vrou vat. “Nee”, sê Oompie Jakkals, 
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“Oompie Buffel kan nie vir haar vir Oompie Wolf gee nie want ek vry haar lankal. 
Sy myne!” Seker oorlat jy so kermstem het soos ‘n jakkals wat nie kan ophou remoer 
nie wat hy vir jou geval het! Of was die Oompie wat jou gevry het ‘n Spaanse vark? 

 
Siena: Spaanse vark? Dis koebaai met jou! Ek gat nou my Pa-goed uit sy kamertjie uithaal!   
           Gee my net‘n second! Ken jy my? (Af in haar huis en slaan die deur toe) 
 
Koljander: Dis wragtag iets in hulle water! Waar bly daardie Vraagom? (Hy stap links af na die  
                  Stasie se kant)   
 
Ou Buffel: (‘n Maer, dikbril ou mannetjie, kom saam met Siena uit die huis uit. Hy is omtrent  
                  stokblind en loop met ‘n kierie) Spaanse vark? My dogter? Waar’s daai man? Waar’s  
                  hy? Waar’s hy? 
 
Siena: Hy was nou net hier! Nou hol hy seker vir Pa-goed weg. 
 
Ou Buffel: Loop maak eers vir my ‘n sterk koppietjie tee, Sientjie. Daar’s nou een ding wat ek  
                   geleer het by die Ingelse innie oorlog en dit is dit: “When disaster or a crisis strikes,    
                   stop all battles on land and sea! Relax an hour all you boys and take a cup of Earl  
                  Grey tea. As soon’s an hour’s over, relax, stretch up, go take a nice relaxing wee and 
                  then with all you’re might and power, destroy your enemy!”  So go! En vat self ‘n   
                  slukkie voor jy uitkom! (Siena af) 
 
Ou Buffel: So ja! Nou’s sy sommer ook afgekoel. Half the battle is won. Daar’s baie dinge wat  
                  die jongvolk nog moet leer. So ‘n ou huismolessie is net ‘n mors van energy wat vir   
                  beter dinge kon gebruik word! Vra my! ‘n ou Buffel sonner tanne. 
 
(Hy begin sy lied) 

What a pity… What a pity… 
That an old man now must know… 
That the witty… Oh, so the witty…fights and so… 
And the clever… Oh, so clever…fights have drown… all the chances…  
Of romances… that I’ve should taken then… 
 
But the pity… Oh the pity…  
that I thought that I was just then 
Oh so clever … Oh so witty 
But so darn damn stupid then! 
         
 What a pity… What a pity… 
That an old man now must know… 
That the witty… Oh, so the witty…fights and so… 
And the temper… Oh, my temper and the fights of then…  
Ruined all the chances…  
Of romances… that I should have taken then… 
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Ou Buffel: So! As my skoonseun, Vonkeltjie, nou werklik verkeerd is, is hy verkeerd, maar laat  
                 ek eers die kat mooi uit die boom uit kyk. Want ‘n man loop nie sommer rond en soek  
                 slaptjips as hy ‘n lekker steak by die huis kan kry nie.  Waar bly daardie kind?   
                 Buffelina!!! Waar’s die tee? 

 
Siena: (In met die bekertjie tee) Hierso, Daddie. Daar kom hy! Praat met hom! 
 
Ou Buffel: Wag nou jy! Gee my kans. 
 
Koljander: (Kom terug van die stasie se kant en gaan sit op die stoep van Adela)            
                  Skoonveldmissing weg! Da’ moet ek maar net hier in hierdie mal plek sit en wag! 
                  Hy sal nie sonder my ry nie! Ek is sy Life Insurance! Dis my enigste hope! 
 
Ou Buffel: Sê jy nou eers vir my, Siena. Vir wat is jy so kwaad? Is dit nou net oor die Spaanse  
                 vark? As julle gefight het sort dit self uit. Ek soek nie lang speeches en complaints nie.  
                 Ek is ‘n ou man. Een van julle het ‘n mistake gemaak. Wie? 
 
Siena: Ek is totally innocent, Pappie. Maar ek kan nie langer saam met daai man leef nie. Ek sal              
           by Pappie in die Kamertjie kom bly. 
 
Ou Buffel: Wag nou eers. Wag nou eers! Daai kamertjie is klein en jy’s ‘n groot vrou. Wat het   
                  hy gemaak? 
 
Siena: Hy maak ‘n fool van my? 
 
Ou Buffel: Wie? 
 
Siena: Daai man daar! 
 
Ou Buffel: Van jou? ‘n Buffel? 
 
Siena: Ja! 
 
Ou Buffel: Maar ou Vinkeltjie het meer guts as wat ek gedink het! Nou soos ek jou al baie gesê  
                  het, ‘n man en ‘n vrou se troubles moet hulle self uitsort! 
 
Siena: Maa’ Pappie moet vir my nou help. Hy back-chat vir my! 
 
Ou Buffel: Vir jou? ‘n Buffel? 
 
Siena: Ja! Ek ken hom nie so nie! 
 
Ou Buffel: Maar my kragtie, die Vinkeltjie daarso? Nou, Siena, ek sê jou altyd, jy moet so op jou  
                  man spy nie! Heeldag net “Waar was jy? Wat maak jy? Hoekom sus en hoekom so?”  
                  Enige man sal lateraans moeg word en opstroppelis raak! 
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Siena: Ma hy kuier by sy Mistress! Hier reg voor my huis! Kyk waar sit hy! 
 
Ou Buffel: Maar my kragtie, die Vinkeltjie daarso? Nee, maar dan kry hy nou verstand, die  
                  Vonkel! Nou luister nou na my raad. Hoe meer jy op hom gaan skrou, hoe meer gaan  
                  hy haar laaik! 
 
Siena: Maar hy suip daar by haar! 
 
Ou Buffel: So what? Waar moet hy ‘n dop dan vat? Hy mag dan nie eers by sy eie huis ‘n doppie  
                  vat sonder lat jy remoer nie? Hier moet hy Saterdagaande en op Nuwejaar soos ‘n  
                  Kerkbode sit met ‘n toebek en hy mag nêrens eers gaan Happy nie? Jy maak die man  
                  skelm! 
 
Siena: Nou wie se attorney is Pa nou? Pa moet mos agter my staan! 
 
Ou Buffel: Ja, ja! As hy ‘n fout het sal ek vir hom tweemaal harder aanvat as vir jou, maar  
                 onthou! Hy-gee-jou-kos-hy-gee-jou-klere-en-jou-curlers-en-‘n-huis-en-wat-nog-als!   
 
Siena: Hy gee my troubles! Hy gee my shame! Hy steel my jewelry en my skirt, dan gee hy dit  
           vir haar! 
 
Ou Buffel: Eina! Nee dis nie fair nie! Is dit waar? 
 
Siena: Daar sit hy met die skirt in sy hande! Die jewelry is seker is in sy sak! Ek het hom gewarn  
           ek soek dit terug by by. Vandag! 
 
Ou Buffel: Nou laat ek sy storie ook gaan uithoor. Bly jy nou eers vir eers hier en jy interupt nie  
                 weer soos altyd nie! (Hy stap oor en gaan sit by Vinkel op Adela se stoep. Hy is maar   
                 ietwat versigtig vir die ‘nuwe’ Vinkel) Môre, môre, môre! 
 
Koljander: Ja môre, Ouballie. 
 
Ou Buffel: Ouballie? Moerlandspan! Nou hoe sit jy hier so sad? 
 
Koljander: (Kortaf) Ek het maa’ my troubles, maar dit concern jou nie. 
 
Ou Buffel: Hmmm. Is so… (Stilte) En hoekom is my dogter so kwaad vir jou?  
 
Koljander: Ek sweer, Ouballie, as jy daai helkat se Pa is… Ek sweer by die moon ennie stars… 
 
Ou Buffel: Dis ‘n snaakse soort van sweer? Daai goed disappear mos in die die dag? 
 
Koljander: So what! Ek sweer ek het niks verkeerd gedoen nie en jou dogter daa’ kom accuse my      
                  sommer dat ek die skirt uit haar huis gesteel het! Sy moes groentwak ingekry het! 
 
Siena: Groentwak! Hoor hoe lieg hy! 
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Ou Buffel: Sjarrup, Sussie! 
 
Koljander: En secondly! Ek het nog nooit my pote in daai huis van haar gesit nie en may the  
                  mighty powers of above my bewaar van so ‘n horrible dag! Dis my enigste prayer! 
 
Siena: Hoor daar, Pappie! 
 
Ou Buffel: Sjarrup, Sussie. (Vir Vinkel) Maar dis mos ‘n sleg siek man se prayer! Vir wat wil jy  
                  nou soos ‘n malkophoener deny dat jy in daai huis bly? 
 
Koljander: Hey, Ouballie! Wil jy nou vir my kom sê ek bly in daai huis? Is jy ôk vol groentwak? 
 
Ou Buffel: Deny jy dit? 
 
Koljander: Natuurlik deny ek dit! Ek is al gedaan gedeny en dis die honest truth! 
 
Ou Buffel: Nee, nee, nee! Kom nou! Jy deny dit nie en dis nie die honest truth nie! Maybe kan  
                 dit die truth wees as jy vanmore daa’ uitgetrek het en hie’ ingetrek het by jou  
                 Mistress! 
 
Koljander: Luister, Ouballie! 
 
Ou Buffel: Nee... sjuut, shuut jy nou net. (Vir Siena) Siena! Kom hier! Het die man by jou  
                  uitgetrek? 
 
Siena: Nee, nie wat ek van weet nie, maar hy is so unpredictable… 
 
Ou Buffel: Sussie, sjarrup. 
 
Siena: Maar hy fool met Pa! 
 
Ou Buffel: Nou ja. Stop nou die foolery, nê. Laat ek die ding nou mooi uitsort! Hoekom vloek jy  
                 vir haar so vreeslik?  
 
Koljander: Daai dogter van jou is ‘n pes! Sy’t nie einde met ‘n man nie! 
 
Ou Buffel: Ek weet. Ek weet! Maar ek het jou niks gedoen nie. So moenie met my fool nie. 
 
Koljander: (Vlieg woedend op) Maar hou dan op om my te pes! Wie de hel is jy om so te kom  
                  katkiseer? Jy’s nie my Our’ling nie! 
 
Siena: (Skrik haar agter haar Pa in) Kyk sy oë, Pa. Hulle gloei soos kole! Hy turn groen, Pa! 
 
Ou Buffel: Gonse ot! Die man het mal geword! (Hulle retireer terug huis toe) 
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Koljander: (By homself)O! Hulle dink ek is mal. Ek sal hulle wys hoe lyk mal! Dalk los hulle vir  
                  my dan. (Hy trek sy gesig en verwring sy lyf) ARIHARIEHAAAAA, TJOEP-TJOEP  
                  TJAAAA!!! (Hy bekruip en vermoor ‘n denkbeeldige hoender) Hier kiep-kiep daar  
                  kiep-kiep! Het jou!  
 
Ou Buffel: O, hel! Laat ons wegkom hier! 
 
Koljander: Daars’ie bitch met die rabies! EAAAOOOEE! EAAAOOOEE! EAAAOOOEE! (Hy  
                  hol tussen hulle en hul huis in en jaag hulle oor die verhoog rond) Slaat die bitch  
                  vrek! 
 
Ou Buffel: Keer vir jou kop! 
 
Koljander: En hier’s die bok met die vrot asem! Waar’s die vuur laat ek sy oge uitbrand! (Hy kry  
                   ‘n denkbeeldige stok vuur en storm op Ou Buffel af) Hier die vuurstok! Staan stil jou  
                   vrotasem bokram! 
 
Siena: Hy brand Pa se oge uit! 
 
Ou Buffel: Bring water! Kry mense om hom vas te maak! Eina hy brand my! 
 
Koljander: Wie gryp my hier aan my hare? Is dit die Gods? (Hy steier terug tot oorkant die  
                  verhoog. By homself) Ek is mos nie nou mal nie? Lyk my hulle is nou totally crazy! 
 
Ou Buffel: Kry mense! Hol, Sussie! HOL!! 
 
Koljander: As ek nie nou gou maak nie kom vang hulle vir my! (Hy kom weer nader) Hoe sê die  
                 Gods? Hoe sê die Gods? Met ek haar tong uitruk. Nee maar dis reg. Dan maak ek so!!  
                 AROEHAROEE! AROEHAROEEEEE! 
 
Siena: (Met ‘n helse gil in haar huis in) HEELP!!! Hy ruk my tong uit!!! 
 
Ou Buffel: (Het weggevlug na die ander kant van die verhoog) O, my Ma! Nou dit my beurt! 
 
Koljander: Waar’s daai bok met die vrot asem? Hoe sê die Gods? Hoe sê die Gods? Moet ek  
                  hom slag? Moet ek sy bene uitmekaar uit trek by al die joints? Nee, maar dan maak  
                  ek so! Ek obey die Gods! 
 
Ou Buffel: (Staan en bewe met sy kierie in die lug) Ek warn vir jou! Ek moer jou harsplan  
                  middeltwee as jy net een step naderkom! 
 
Koljander: Hoe sê die “Gods”? Hoe sê die “Gods”. Mince meat? Van die hele bok? 
 
Ou Buffel: Ek “warn” vir jou? 
 
Koljander: Hoe sê die “Gods”? Hoe sê die “Gods”? Trap hom met die perdekar? (Hy spring en                 
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                staan op ‘n denkbeeldige perdekar en jaag op Ou Buffel af met wilde fluite) Kom!   
                Kom! Springer! Trap hom Pronker! 
 
Ou Buffel: Hy trap my met die Pêre! Help! (Hy beland op die vloer voor die ‘perde’) 
 
Koljander: Wie pluk my aan my hare? Hoe sê die Gods? Hoe sê die Gods? Moet ek hom spaar?  
                  (Hy val agteroor van die ‘kar’ af en lê doodstil op die grond.)  
 
Ou Buffel: (Loer versigtig deur sy vingers en staan stadig op en kom beloer vir Koljander)  
                  Moerlandspan! Daa’s hy nou uitgepass! Dis ‘n vreeslike mal wat hom ge-attack het!  
                 One moment was hy nog sane en toe strike hier’ie serious madness! Ek moet vir Ou  
                 Dok kry en gou-gou ook! Hy moet die man kom Formaline spuit. Dit sal hom  
                 pap hou! (Hy draf vinnig agter af in die gangetjie dorp toe) Dis ‘n serious madness!  
                 Ou Dok!! Dok!! Dokkieee!!! (Af). 
 
Koljander: (Loer versigtig deur sy vingers en staan stadig op) Is hy weg? Thanks heavens! Vir  
                  wat force die mense my in ‘n malheid in? Waar bly daai Bleddie Vraagom. Hy sit  
                  seker weer daar op die stasie vir my en wag, Pleks die man kom soek vir my! Nee,   
                  hier gan ‘n man inject word. En dit nogal met Formaline! Dis gif daai man! (Hy stap  
                  vinnig links af na die stasie) 
 
Koeloe: (Op sy fiets op van die stasie af) Yes, Vinkel! Soek jy transport? 
 
Koljander: (Af) Voetsek man! 
 
Koeloe: Maa’ hy’s strange vandag? (Hy sit sy fietes voor Adela se huis neer en klop) Miss  
             Adela! Miss Adela! 
 
Susan: (Maak die deur oop) Ja, Koeloe? Vir wat breek jy die deur af? Miss Adela vat ‘n beauty  
            sleep. Sy’t ‘n headache oor haar skirt. 
 
Koeloe: Sê vir haar dis jackpot time! Die Kaapse Korps is op die stasie! Nou net gestop op die  
             Troepetrein! Hulle is ingeboek in die Victoria Hotel, maar ek het vir hulle klaar gesê die  
             action is hier by Miss Adela se joint in Waaihoek. So prepare vir action! 
 
Susan: Loop warn die girls op laybay! (Sy roep binne toe terwyl sy afgaan) Miss Adela! Action  
           stations! (Af) 
 
Koeloe: (Spring op sy fiets en ry deur die gangetjie af agtertoe. Hy ry amper oor Ou Buffel en  
             Ou Dok) Hey!! Julle Ouballies moet kyk waar julle loop! Dis ‘n duur fiets die! (Af) 
 
Dok: Daai mannetjie se bek moet toegeslaan word en sy gat kort slae! 
 
Ou Buffel: Ou Ballies! Verbeel jou! Maar dis ‘n concern vir later! 
 
Dok: Nou waar’s die mal man? Dis hier so kalm soos Hoffmanplein op ‘n Sondagmôre? 
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Ou Buffel: Hy was hier! Die hele straat vol! Met ‘n pêrrekar en twee net sulke helse groot pêrre! 
 
Dok: Nou waar’s hulle nou?  
 
Ou Buffel: Ek weet nie? Seker uitgespan? 
 
Dok: Nou wat se mal het hy gehad? Vloekmal? Skreemal? Trekmal? Of horriesmal? 
 
Ou Buffel: Alles ge-combined! En pêrremal en hondsdolmal. 
 
Dok: Ek sal hom gesond kry. Moet nou nie worry nie. 
 
Ou Buffel: Maak nie saak wat dit sal kos nie. Ek sal betaal! Safe net sy mind, Dok! 
 
Dok: So praat ‘n goeie pasiënt. En moet nou nie worry oor die geld nie. Ek sal jou afslag gee vir  
        kontant. Nou kom ons staan maar nader huistoe. Hy’t seker bietjie loop lê. (Op met die  
       stoep na Vinkel se huis)  
 
Ou Buffel: (Versigtig) Ek dink ek staan maar bietjie in die son hierbuite. Dis so ‘n lekker  
                  sonskyn…(Hy sien vir Vinkel van die Heidedal Fourways regs inkom en spring agter  
                  Dok in op die stoep) O, my Ma! Daar kom hy!! 
 
Dok: Seker die pêrre weggevat. Kom staan eer shier laat ons sien of hy nie dalk downgecalm het  
        nie. (In gangetjie in) 
 
Vinkel: (Sien nie vir Dok en Ou Buffel nie. Hy kom sit moedeloos op Adela se stoep) Die  
             blêddie Sukkelgert! Hy’s nie hier nie, hy’s nie daar nie. Waar moet ek hom kry? Daar sit  
             ek in die Fourways sonder ‘n tiekie vir ‘n dop en niemand kom soek my eers nie!  
            Vroumensgoed? Totally unpredictable, unreliable, untrustable, unloveable dêm nasie.   
            Hier sit ek - die mees uitgesluite man in die hele Waaihoek 
 
Ou Buffel: Kan jy hoor wat hy sê? 
 
Dok: Hy’s net ‘n bietjie depressed – dis al. 
 
Ou Buffel: Nou loop praat met hom. 
 
Dok: (Ook maar versigtig na Vinkel) Môre, Vinkel! Ai, ai, ai, jong. Jy moet maar vir jou ‘n hoed       
          opsit in hierdie soort van son. ‘n Mens sal sonsteek kry en dan raak jy snaaks! 
 
Vinkel: Luister, Dok. Dis nie my dag nie! En in watter huis moet ek nou ‘n hoed kry?   
             Voetsek net hier weg! 
 
Dok: (Een tree terug) Eina! 
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Ou Buffel: (Reg agter Dok) Kom Dok iets agter? 
 
Dok: Kom ek iets agter? Die man se gemoed is van onder af opgekompres. Ons sal hom ‘n  
        stewige dop purgasie moet gee. (Weer nader) Uhum! Vinkel… 
 
Vinkel: (Bars) Ja! 
 
Dok: Net ‘n paar ou vragies… Drink jy rooi-, wit- of soetwyn? 
 
Vinkel: Hoekom vra jy nie eerder of ek blou, groen of pers brood eet nie? Of vis met vere of  
             hoender met skubbe. Ek drink wat ek kry as ek ooit iets kry! 
 
Ou Buffel: Gee hom ‘n injection, Dok, voor hy weer ‘n attack kry! 
 
Dok: Wag nou! ‘n Dokter vra eers vra! 
 
Ou Buffel: Jy vra nog vra dan vrek die man al! 
 
Dok: Sê my, Vinkel. Voel jou oogballe partykeer hard? 
 
Vinkel: Wat? Lyk ek vir jou soos ‘n lobster? 
 
Dok: Nee, ek vra maar net. Rammel jou maag partykeer? 
 
Vinkel: As ek geëet het, nee. As ek honger is, ja. 
 
Dok: (Vir Ou Buffel) Heeltemal normaal. (Vir Vinkel ) Slaap jy gemaklik in die nag? 
 
Vinkel: As ek vir Sukkelgert kan kry, ja. Maar as hy missing is, nee! (Hy strip skielik) Maar los  
             my nou net uit! Vir wat jy ‘n man so in? Klap jou tanne as jy snork?  
 
Dok: (Terug na Ou Buffel) Daar kom die waansin weer. Versigtig nou! 
 
Ou Buffel: Inject hom! Formaline! 
 
Dok: Nee, nee, nee…Ons moet net mooipraat met hom. Heeltemal kalm genoeg. 
 
Ou Buffel: Hy’s nou nog soberly calm teen netnou! Netnou nog skel hy sy vrou vir hondsdol teef    
                  uit! 
 
Vinkel: Wat sê jy? 
 
Ou Buffel: Ek sê maa’ net wat jy gesê het. “My dogter is ‘n hondsdol teef”. 
 
Vinkel: Ek? 
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Ou Buffel: Ja! En ‘n Spaanse vark. Jy was koekoesmal! 
 
Vinkel: Spaanse vark?! Ek? Koekoesmal? 
 
Ou Buffel: Ja, jy! En jy’t gerave en my met die pêrekar gejaa’  en my amper getrap! 
                 Ek weet! Ek het jou gesien! En jou kar met die twee pêrre! Met die twee oge! 
 
Vinkel: (Woedend) Issit! En ek het jou gesien hoe steel jy die tyres van daai selle pêrekar af en  
                               loop verkoop dit vir dopgeld! Met die twee oge! En ek het gesien hoe raak jy  
                              daar horries en dans kaalkoejawel op die Fourway se kroeg! En jy’t jou Pa en  
                              Ma met ‘n piksteel doodgeslaan en in die Bloemspruittjie loop weggooi en die  
                               polieste het jou gevang en in die tronk gesit waar jy gister eers uitgekom het!  
                               Ek weet! Ek het jou gesien! Met die twee oge! Uit uit my uit met jou insults,  
                               man!! (Hy gaan sit eenkant en sulk op die asblik) 
 
Ou Buffel: Hoor daar! Hoor daar! Moerlandspan! Hoe gat ons maak, Dok? 
 
Dok: Hy sal moet ingaan – Lemoentjie toe… (Dis die Oranje hospital vir geestesversteurdes in 
Bloem)    
 
Ou Buffel: Lemoentjie toe? Verseker? 
 
Dok: Definitely Lemoentjie toe! Bring jy hom. 
 
Ou Buffel: Ek?  
 
Dok: Ja! Jy! 
 
Ou Buffel: Maar hy’s te sterk! Netnou kry hy weer ‘n pêrekar… 
 
Dok: Nou kry mense om jou te help. 
 
Ou Buffel: Hoeveel? 
 
Dok: So een vir soort soort malheid. So vier of vyf. 
 
Ou Buffel: Ek dink Sientjie het klaar loop roep. Ek kyk net waar bly sy. (Hy gaan na Vinkel se  
                  huis toe) Bly Dok nou maar eerder net hier en hou hom dop 
 
Dok: Nee, nee, nee. Ek gaan solank Lemoentjie toe om alles te reël vir die inboek en so. Laat  
        julle hom soontoe bring. (Hy drafstap benoud in die gangetjie agter uit) 
 
Ou Buffel: Reg so, Dok. Ek kry net nog mense. (Af in Vinkel se huis) 
 
Vinkel: Dissie my dag nie! Hulle sê ek is mal! Maar ek is mos nie? Ek weet my naam is  
              Vinkel. Ek word nie sommer kwaad nie. Ek word nooit siek nie. Ek is ‘n kerkmens. Ek  
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              steel nie skirts by Adela nie. Ook nie jewels nie? Ek sit hier op die drom in Waaihoek en  
              ek rook ‘n Lexington. Ek groet my maters en ek praat met hulle! En hulle praat met my?             
              Ek is mos Vinkel! Miskien is die mense van die straat net mal? Daai Dok was nog never  
              lekker nie. Slim mal reken die mense. En Ou Buffel se kop kraak al lankal! En kyk hoe  
              sy dogter tekere! It runs in the family! En oor hulle mal is sit ek hier. (Hy begin gaap) 
              Ek kan nie daar in nie, en ôk nie daar nie. Uit dieptes gans verlore! En ek is so moeg van  
              die blêddie son! (Sy oë val toe) 
 
Vraagom: (Kom van agter uit die gangetjie uit op soek na Koljander) Daai man sal my mal 

maak! Hy sê loop koop die tickets en wag op die Stasie! Ek maak so en hy kom nie uit 
nie? Daai laaitie met die bicycle sê Vinkel sit en sulk in die Fourways? Ek sweer daai 
Oompies het hom gelem! En hy’s my Life Insurance! Laat ek hier hoor waar ek sy 
corpse kan kry! (Hy stap Adela se stoep op maar hoor Vinkel se deur oopgaan en steek 
vas) En nou? Hier’s die hele St. Johns! 

 
Ou Buffel: (Met ‘n paar manne hospitaal personeel met toue in hulle hande. uit die huis. Hulle  
                  begin stadig afsluip na Vinkel wat bedroë op die drom sit en slaap) Daar’s hy,  
                 Manne! Versigtig net! 
 
Vraagom: Nou wie is die? 
 
Ou Buffel: Ek sit net gou teewater op, dan kom help ek vir julle! Vat hom mooi vas (Af in huis) 
 
Vraagom: (Sien vir Vonkel sit en slaap) Maar dis mos my Mater! My Life Insurance! Hey! Word  
                 wakker! Die Oompies is op jou! 
 
Hospitaalmanne: Gryp hom! Vat hom!  
 
Vinkel: Nou wat de hel! Hey, los my! Wat maak julle. Help my! Hulle rob my! 
 
(In die deurmekaarspul het hulle amper vir Vinkel vas, maar hy baklei soos ‘n besetene) 
 
Vraagom: (Pluk moer) Maar dis mos my Life Insurance daai! (Hy join die fight) Hey, los daai   
                 man uit! 
 
Hospitaalmanne: (Ietwat omvêrgegooi en hulle los vir Vinkel) Ons het orders! (Hulle gryp hom  
                            weer) 
 
Vraagom: Te hel met julle orders! Los die man! 
 
Vinkel: Hey! Stranger! Help my man! 
 
Vraagom: Los! 
 
Hospitaalmanne: Voetsek jy! Manne vat hom! 
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Vraagom: (Tydens die ‘n gestoeiery) Steek jou vinger in sy oog in! Pluk hom uit! 
 
Vinkel: Skop kom waar dit hurt! 
 
Hospitaalmanne: Eina moer!  
 
Vraagom: Peper hom! 
 
Hospitaalmanne: (Begin een-een uit die fight uit klim) Nee man! Die manne fight’ie fair nie! 
                             Laat ons hulp kry! 
 
Vraagom: Wag ek stap saam! (Hy vat die laaste een aan sy nek tot links op pad stasie toe en  
                 draai hom netjies om met sy gatkant na hom toe) Eerste in, laaste uit! Jy kry die  
                 Krismis bonus! (Skop die laaste onder sy gat uit) 
 
Vinkel: Dankie, man! Jy’t my life gesave! 
 
Vraagom: Ek moet, want jy’s my Life Insurance! 
 
Vinkel: Ek? Jou Life Insurance? 
 
Vraagom: Ja jy! Jy skuld my ‘n quarter van Ou oor’le Droogoog Draad se testimony!  
 
Vinkel: Wragtag! Ek sê jou wat! As daai testimony waar is, vat jy sommer die helfte van die  
             total inheritance, en ek vat die ander helfte! Net oorlat jy my life gesave het!     
 
Vraagom: (Hand om die skouers met Vinkel) Ek het nog altyd gesê in Mater is ‘n Mater is ‘n  
                  Mater! (Vertroulik) Die tas en die beursie is safely ingeboek op die stasie. Die trein  
                  trek oor ‘n uur. Ons kan spuit as jy so sê. Waaihoek sien my nooit weer nie. Kom laat  
                  ons skedêdel, man! 
 
Vinkel: Okey! Skedêdel jy maar solank na jou inheritance toe of trein toe. Ek moet net gou ‘n  
             skirtjie hier binne kry. Gee my solank my ticket dan klim jy maar solank as ons mekaar  
             misloop voor die tyd. Ek sal jou kry op die trein. 
 
Vraagom: Dan reël ons dit so! Ek kry vir jou daar. Hierso! (Hy gee hom die kaartjie en gaan af  
                 regs na die stasie) 
 
Vinkel: (By die syvenster van Adela se huis.) Al steel ek ôk nou daai skirt, maa’ kry moet hy  
             gekry word! (Hy klop. Susan maak oop) Ag, Susantjie! Die son steek ‘n man hier buite,  
             man! Ek het vir jou ‘n ietsie in my sak. 
 
Susan: Nou kom maar in, maar moet nou nie weer geraas maak nie. Miss Adela vat ‘n beauty  
            sleep voor die action vannaand begin. So fyntrap! Every plank in this house becomes an  
            enemy!  
Vinkel: So gaan dit met my! Ek is of mal of word gedemote! Ek Vinkel! ‘n Kerkmens deur ‘n  
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              venster! (Hy klim deur) 
 
Ou Buffel: (Kom met ‘n skinkbord tee op Vinkel se stoep uit) “When disaster or a crisis strikes,    
                   stop all battles on land and sea! Relax an hour all you boys and take a cup of Earl  
                  Grey tea. As soon’s an hour’s over, relax, stretch up, go take a nice relaxing wee and 
                  then with all you’re might and power, destroy your enemy!” (Hy kyk op) Tee vir  
                  iemand? (Totaal teleurgesteld in die leë verhoog) Ag nou ja! The battle is over! Dan  
                  drink ek dit alleen op! (Af). 
 
Koljander: (Op van stasie se kant af met Vraagom) Is jy nou heeltemal betjoins in jou kop? Ek 

soek jou die hele dêm dag en ek kry jou nie? En nou staan jy my en vertel ek het jou 
hier- hier op hierdie plek geblo’ jy vat die die helfte van Ou Draad se inheritance? 
Nou is ons hier! Hier staat jy en hier staat ek en hier is die plek! So ek sê vir jou nou 
hier! Ek het’ie so gesê nie en ek het jou laaste keer hier gesien toe ek vir jou vanmore 
stasie toe gestuur het met die beursie! En pocket my! Waar’s die ticket? 

 
Vraagom: (Bitter terleurgesteld) En ek dog jy is my Mater? Hier sê ek nou vir jou! Hier op hierie 

plek het ek vyf minute gelede my lewe in die hande van vyf St. John brutes gesit en 
geveg vir jou lewe! Ek het vir jou, my Life Insurance, gefight met hierie twee hanne 
en jou life gesave! En toe blo’ jy my! Jy’t my geblo’! Ek kry die helfte! Toe gee ek 
jou die ticket! 

 
Adelaa: (Gooi vir Vinkel  met ‘n koekspoed by die voordeur uit) Dief! Sidestepper! 
 
Vinkel: (Op sy gat in die straat) Ek het jou nie gesidestep nie dêmmit! Ek het niks gesteel nie!  
              Ek wou net bietjie in die skaduwee lê! 
 
Adela: (Skud haar hande af) Ek het jou mos netnou gesê! Jou ins in die huis is van vandag af 

outs! Ek laat my nie so inloop nie! I’ve got my pride and dignity! This is a respectable 
house! As jy weer hier wil ins dan betaal jy cash en kontant met die pitte in die hand of jy 
is outs! Bloody cheek om deur die venter te wil kom ins soos ou Austin! Dit verwag mens 
van ‘n Ingelsman maar nie van jou nie! ! (Sy draai om, stap in huis toe en klap die deur in 
sy gesig toe)  

 
Vinkel: Maar ek weet niks van die tieroog of die bêngels nie!  
 
Vraagom: (Stomgeslaan) Ma’, ma’, ma’ issit jy wat daa’ op jou gat so in die stof in sit? 
 
Koljander: Wat sien jy? 
 
Vraagom:  Jou mirror!  
 
Koljander: My mirror? 
 
Vraagom: Jou mirror! 
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Koljander: (Draai om en sien Vinkel) Hy trek nogals op my. 
 
Vraagom: Trek? Hy’s jou flipping splitting image! Same side of a coin! 
 
Koljander:  Wragtag! 
 
Vraagom:  (Na Vinkel) ‘Skuus meneer, ma’ as jy nie mind nie, kan jy my sê wat jou naam is? 
 
Vinkel:  Ma’ natuurlik mind ek nie. Jy’t dan my life gesave! My mense roep my Vinkel. 
 
Koljander: Dis soos hul vir my ôk roep! 
 
Vinkel: Ek is geboor ‘n Kapenaar 
 
Koljander: En ek ook so – ook daar geboor! 
 
Vinkel: Hoe sê jy daar? 
 
Koljander: Ma’ dis die waarheid! 
 
Vraagom: (Wys na Vinkel) So dis nou my Life Insurance die! Ek dag eers dit was jy! (Wys na  
                 Koljander) Jy moet maa’ vir jou ‘n anner Mater loop soek! (Na Vinkel) So, hallo vir  
                  jou! (Na Koljander) En goodbye vir jou! (Vir Vinkel) Die man is my Mater! My eie  
                  Life Insurance! 
 
Koljander: Maar dis ek daai! Vinkel! 
 
Vinkel: Wat se nonsense is dit die? Is jy nou Vinkel? 
 
Koljander: Hulle roep my so. My pa se naam was Harlekyn.  
 
Vinkel: Maa’ jy steel mos nou my Pa? 
 
Koljander: Nee maar hy was myne! Doodgesuip aan die Kaaapse wyn! Vat jy jou eie Pa ek het  
                 myne. 
 
Vraagom: Kan dit true wees? My mind is straight en squere! Altwee manne claim dieselfde Pa!  
                 En die sêlle plek van boor! Ek sweer hulle is die twins! Dis payday vir die Weesheer!  
                 Vinkel! 
 
Altwee: Ja? 
 
Vraagom: Ek soek’ie altwee nie. Net die een saam’my oppie trein. 
 
Vinkel: Dissie ekkie. 
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Koljander: Dis ek daai. 
 
Vraagom: Nou dis vir jou wat ek hier soek. Kom hier! 
 
Koljander: Wat’s dit? 
 
Vraagom: Daai man daar is jou eie eie twin brother of ‘n champion liegbek. 
 
Koljander: Is jy seker? 
 
Vraagom: Kom ons vra hom! (Na Vinkel) Meneer! Jy sê jy’s Vinkel? 
 
Vinkel: Is so, ja. 
 
Vraagom: Nou dis nou sy naam ook. Vinkel! Sy pa was Harlekyn, die laaitie van ou Droogoog  
                 Draad. Nou claim jy ook daai Pa. Nou moet jy my support met know-how. 
 
Vinkel: Ek skuld jou. Jy’t my life gesave! So vra maa’.  
 
Vraagom: Ek gaan proof lat julle twee ‘n twin is, selle dag geboor, sêlle Ma en Pa. 
 
Vinkel: Maar kan dit waar wees? Ons twee ‘n twin? Maa’ ons dan twee? Hoe kan twee ‘n  
             ‘n twin wees? 
 
Vraagom: Ek meen twins! Twee! Ek sal traai om dit te proof. Antwoord my straight! Jy sê jou se  
                 naam is Vinkel? 
 
Vinkel: Is so. 
 
Vraagom: (Vir Koljander) Hoe roep die mense jou? 
 
Koljander: Ook so “Vinkel” 
 
Vraagom: (Vir Vinkel) En jou se Pa was Harlekyn? 
 
Vinkel: Is so! 
 
Vraagom: (Vir Koljander) En jou se Pa? 
 
Koljander: Frederik Worcester Harlekyn! 
 
Vraagom: (Vir Vinkel) Geboor in Distict six? 
 
Vinkel: Geboor in Distict six!        
 
Vraagom: (vir Koljander) Geboor in Distict six?   
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Koljander: Geboor in Distict six!            
 
Vraagom: Ma’ dan’s die secret opgefix! (Vir Koljander) Wat’s die vroegste song wat jy onthou? 
                 
Koljander: (Begin spontaan sing) 
                 Vanaf Maandag, tot Vrydag om half-een 
                 Is daar musiek vir Moeder, Vader en Dogter en Seun. 
 
Vinkel:  Daar’s ‘n lied en ‘n glimlag vir jou-ou- ou!  
 
Saam: In Hospitaaltyd onthou!!! 
 
Vraagom: Very promising! En wat’s die vroegste memory vir jou? 
 
Vinkel: Oppie trein. Alleen sonder my Oupa en my Broertjie! 
 
Koljander: Ma’ kan dit waar wees? 
 
Vraagom: Sjarrup eers jy! Hoe oud was jy? 
 
Vinkel: So six of so. Ek het my Oupa nooit wee’ gesien nie! 
 
Vraagom: Nou hoeveel kinners het jou Pa gehad? 
 
Vinkel: Net twee. Sovêr ek kan onthou. 
 
Vraagom: Wie was die oudste? 
 
Vinkel: Altwee ewe oud soos ek kan recall., 
 
Koljander: Maar kan dit wees? 
 
Vraagom: Sjarrup eers jy! 
 
Vinkel: Ek remember ons was twins! 
 
Koljander: Ma’ kan… 
 
Vraagom: Sjarrup jy! Ek will declare! Ek wil declare!! Mense van Waaihoek! Kom maar  
                nader!!! 
 
Siena: (Op saam met Ou Buffel, Dok, die hele span Hospitaalpersoneel, Koeloe, Biffie, Tant           
           Elsie) Wat se remoer is dit hier voor my huis waarin nooit ‘n harsh woord gesê word nie? 
 
Adela: (Op saam met Susan en Prudence) En dit nogals voor my respectable huis! 
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Vraagom: Ek wil declare!!!  
 
Ou Buffel: As ek hy was hou ek my bek tjoepstil! 
 
Vraagom: Ek wil declare!!! Hie’ staan die twins!!! 
 
Almal: Wat? 
 
Vraagom: Die long devided twins! Real Vinkel en sy bra, Vision Vinkel!  
 
Siena: Maar kan dit waar wees? 
 
Vraagom: To whom it may concern! Wil ek net sê: ” Daai twee manne daar is twins! Geboor,            
                 gestamp officially, getjap, geprove, die lot!” 
 
(Algemene konsternasie) 
 
Vinkel: Maar kom hierso, my Broer! (Hulle omhels mekaar) 
 
Koljander: Na al die jare! En daai blêrrie soek! 
 
Vraagom: En al daai ure op treine! 
 
Koljander: En op stasies! 
 
Vraagom: En die Weesheer gaan pay! 
 
Koljander: En jy kan maar die helfte kry! 
 
Vraagom: Dis hoekom daai vrou jou so ge-eye het! 
 
Koljander: Die een wat my die skirt gegee het! 
 
Siena: Die skirt wat jy by my gesteel het! 
 
Vinkel: Net GELEEN het, Honey! (Hy vat die skirt by Koljander en stop dit in haar hande)        
             Hier’s die dêm ding terug! Forgive me tog nou, my ou Darling!   
 
Ou Buffel: Nou’s al die troubles uitgesort! Soen jou Darling, Siena! 
 
Siena: Ken Pa vir my? Ek is ‘n Buffel! Hy sal eers moet proof! 
 
Ou Buffel: Vinkel! Slaat haar met die technique! Sy kom  bly nie in my kamertjie nie! 
 
Vinkel: (Vat vir Siena behoorlik vas en soen haar bek stil) En van nou af is ek die baas in hierie  
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            huis en jy hou jou bek gehoo’! 
 
Siena: Okey, my darling! Dis mos die Vinkel wat ek ken. Wat kan proof! 
 
Koljander: (By Adela) Maar dié girl is self hotagter, vooragter vat nou die wa! 
 
Adela: So dis nie jy wat my wou side-step daa’ na Susantjie toe nie?  
 
Koljander: Nee dit was nie ek nie. Vir wat sal ek vir jou wil side-step? Ek ken ‘n respectable,  
                 loveable vrou wat net sorg soek as ek haar sien! 
 
Adela: Sie’ jou losbek! Staan ma’ nader! (Sy gryp hom om die nek) 
 
Susan: (By Vraagom) Nou hoe staan jy so eenkant?  
 
Vraagom: My ma het my maa’ skaam grootgemaak. 
 
Susan: Nee, maar jy’s dan die Mystery Master. Staan jy maar die’kant toe! Ek laaik van Mystery  
           Makers met half ‘n inheritance! 
 
Vraagom: (Verleë onder haar arm in) Ek is maar ‘n eppie met mysteries van die liefde saam… 
 
Susan: Sien jy die twee kale oortjies? Koop my da’ ‘n ietsie en ek leer jou die difference tussen   
           ‘n Mystery and a Miracle play! 
 
Vraagom: Haai! Sal ek dit kan leer? 
 
Koeloe: Kan jy bicycle ry, meneer? 
 
Vraagom: Natuurlik! 
 
Koeloe: Met daai klas play is dit net die same. Lui dan net so dan en wan die klokkie!                       
 
Mister Austin: (Kom heel vrolik van die stad af in met ‘n helse tas) Good day! Good day! Good  
                       day! What’s the party? Sommer so early in the morning in die sunshine hier op  
                       straat?  
 
Almal: (Wat hom ken) Hallo, mister Austin! Weer uitgeskop uit die hoipoloi uit? 
 
Susan: En los op straat? 
 
Adela: En as Mister Austin so helder oordag hier rondloop? Wat sal die Burgemeester se vrou  
           sê? 
 
Mister Austin: Wat sal sy sê? O! Ek weet wat sy sal sê “How is it possible that a respectable 

British family could produce such an outcast? A real blacksheep brother who likes 
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the kwela and jazz instead of classic symphony concerts!” Then I would say: “I 
want to announce a little bit of a party tonight in your house. I would like to share 
a little something with you and your dear snobbish friends”. Then she would say: 
”Not in the Mayor’s House, certainly, my dear Brother. Please leave my home and 
share this happy moment and your ‘little something’ with your own dear friends. 
We are ashamend of a brother who drinks and gambles and bets on horses and has 
the audacity to visit Waaihoek, of all places.” Then I could say: “What a pity, dear 
Misses Mayores. You just missed the party of your life. ‘Cause I just… (Hy pluk 
die tas oop en note vlieg die verhoog vol) WON THE JACKPOT on the Vaal!” 

 
Susan: Mister Austin? (Almal staan verstom) 
 
Mister Austin: Yes! Enough to keep this dear home of Miss Adela alive for at least another fifty 

years! And I will be the owner and respected landlord! 
 
Adela: But Mister Austin… 
 
Mister Austin: You’ve been my ownly true friends in ten years. And I want a clear sign right 

there! (Hy wys na haar voordeur) ‘Mister Austin’s Entrance’ Just to irritate the 
honourable Mister Verwoerd. But that’s for later! Tonights party is on me! (Hy 
haal ‘n bottel sjampanje uit die suitcase) Dear Adela! This is the real stuff. Not 
opgepompte Lieberstein! Cheers! To my dearest friends who likes to Patta-Patta 
and to Kwela! (Algemene Konsternasie. Van die Stasie se kant af word ‘n 
brassband hoorbaar) 

 
Koljander: Wat se band is dit? 
 
Koeloe: Dis die Kaapse Korpse! Ek het hulle gesê die action is hier! 
 
(Agter kom ‘n klomp meisies ingehol met vrolike rokke aan) 
 
Vraagom en Koljander: En die??  
 
Adela: Dis die meisies op laybay, my ou Darling! Welkom tuis in Waaihoek! 
 
(Die orkes kom ingemarsjeer met ‘n vrolike Kwela en die meisies doen hul dansnommer terwyl 
die hele rolbesetting saamdansTeen die einde kom Baber ook by en deur die dans kan gesien 
word hoe hy uitvra wie vir die party betaal. As hy kliek dis Mister Austin, sorg hy dat hy spoedig 
hand om die nek by hom gaan sit. Aan die einde van die dans slaan die weer, dit begin los 
druppels reën en die hele klomp karakters gaan skuil op die stoepe. Die beligting verander en die 
toneel word ‘n ‘stil foto’ uit die vyftigerjare)  
 
Sukkelgert: (Kom van die kant af in met sy saxophone) Ek het hom! Ek het hom! My eie  
                   saxophone! (Hy begin as leier saamspeel met die Korpsorkes as agtergrond. Dit is  
                   die Waaihoeklied) 
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Biffie: (Kom van die kant af in soos ‘n figuur uit die vergange verlede) Dis die vision… All  
            come true… Van Elsie, Twins and me and you… Dis die storie… kort en klaar… ‘n  
            Vision word tog somtyds waar…O, merk ons spore in die land… vergete in die land se  
            sand… 
 
(Hy sing die lied van Waaihoek terwyl die stilfotokoor net saamneurie met die eerste vers) 
 

Daar’s ‘n plekkie in ou Bloem met ‘n sweet-sweet memory… 
Dis ‘n plekkie… lankal al nie eers meer nie,  
In ons verste mind se existance nie… 
Dis ‘n plekkie in my kop, 
Wat my hart laat tjoklit klop, 
Want ou Waaihoek is nie eers êrens op die dorpsmap nie… 
 
Net ‘n butcher en ‘n keffie in ‘n agterplaas, 
In die grou en die vaalte van die nuwe geraas. 
Remind nog ‘n mens van daai ander tyd hie’… 
Toe ‘n mens nog ‘n mens…  
En nie ‘n nommer was nie. 
 
Waaihoek… Waaihoek… Dis my Pappa en my Mammae se heritage daai. 
Daa’ waar vandag net pampiere rondwaai. 
Waaihoeh… Waaihoek… Dis net ‘n memory daai… 
Van die mense en hul wense van ‘n nuwe lewe, 
Van hul strewe, sukkelswaarkry vir ‘n beter lewe. 
Toe ‘n mens nog ‘n mens en nie ‘n nommer was nie… 
Toe ‘n mens nog ‘n mens en nie ‘n nommer was nie… 
Toe ‘n mens nog ‘n mens… 
En nie ‘n nommer was nie.  
 
Waaihoek… Waaihoek… Dis my Pappa en my Mammae se heritage daai. 
Daa’ waar vandag net pampiere rondwaai… 
 Dis ‘n plekkie in my kop, 
Wat my hart laat tjoklit klop, 
Want ou Waaihoek is nie eers êrens op die dorpsmap nie… 
 
Waaihoeh… Waaihoek… Dis net ‘n memory daai… 
Toe ‘n mens nog ‘n mens… 
En nie ‘n nommer was nie.  

 
Stadige verdonkering. 

 
In herinnering aan ‘n tyd toe alle mense nog menswaardig geag was. En in die hoop dat ons die 
onnutsige binnepret en waarde van spekskiet sal herondek in hierdie verspotte wêreld van 
sogenaamde kulturele sofistikasie.  
Nico Luwes. Jan Brandstraat 17, Langenhovenpark, Bloemfontein. 9300.     12h10.    10/1/2001 
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